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Em face da necessidadede instituição de Equipe de ,Planejamento da Contratação,dos
atendimento às' determinações da Instrução Normativa n' 04/2014, inücamos os ci"l'-'-b''vabaixo para suacomposição como integrantes tecnicos:
.

Michael l<reis (titular)

e

Trago Cordeiro de Berros (suplente)

BENS
8. O volume de pontos de função foi estimado com base em dois fatores: APliçaçeo a
serem desenvolvidas e giçalDÊ11Egp'evtsto.

considerando

61](}.12Q!)!çzg..çlç..blliçae.

11. Estima-se também uma proporção de 70% de pontos de função de desenvolvimento e
l

30% para manutenção. Admitir-se-á a cotação de preços unitários diferenciados para cada serviço.
e

de desenvolvimento de software, relativos às necessidades
específicas da FUNPRESP-EXE.

PedodiçiÉl8Ék: sob demanda.

yç21ylDe-+20pontos de função de desenvolvimento
8

Manutç!!çãQ..ÉIÊ.$çlJllWalÇ:
!)cgÊElsãe: prestação de sen'aços de manutenção

de software, relativos

às necessidades

específicas da FUNPRESP EXE.
Periodiciçladg: sob demanda.

]l.ÍZ1llng: 180 pontos de função de manutenção
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ENCAMINHAMENTO
12.

Neste contexto, anexamos à presente Nota Técnica o Documento de OHlcialização

da Demanda, propondo o encaminhamento desta demanda à Gerência de Patximânio e Logística
para a adoção das providências cabíveis.

Atenciosamente,

'MICA-IAEL KREIS
Coordenador de Processos e Governança de TI
1. De acordo.

2. Encaminhe-seà Gerência de Património e Logística, conforme sugerido
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'EDOMOREIRA

Gerente de Tecnologia e Informação

2
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do I'oder Executivo -- Funpresp-Exe

SCN Quadra2 Bloco A

Sala203/204

Ed. Corporate Financial Conter Brasília/DF - 70712-900(061) 2020-9300
Funpresp-Exe

FUNDAÇÃO

DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpres
DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD
1.

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO

Nome do prometo:
Contratação
de empresaespecializada
na prestação
de serviçosde
desenvolvimento

e manutenção

de soluções

de iqÓ7wam.

Data: 01/09/2017
Fonte de recursos: Orçamento do Plano de Gestão Administrativa 2017

Integrante requisitante: PdscilaBriga Vieira
Suplente: Michael Kreis
2.

ALINHAMENTO

ESTRATEGICO

As ações da Gerência de Tecnologia e Informação são norteadas pelas diretí:iões constantes no
Planejamento Estratégico Institucional (I'EI) e pelo Plano [)iretor de Tecnologia da Informação
(PDTI)
O PEI 2017 prevê a contratação de fábrica de software, conforme alinhamento abaixo
Objetivo Estratégico

08

Dotar a Fundação de Soluções Tecnológicas capazes de

darapoio ao negócio
Meta 04 -- Prover novas soluções de TI
Ação 12 -- Contratar Fábrica de Software

O PDTI 2017 explicitou as aquisiçõesplanejadaspara o ano de 2017, em alinhamento também à
peça orçamentada, e apresenta esta necessidade como item 1 2 do plano de metas e ações da GETIC.

3.

MOTIVAÇÃO / JUSnFICATIVA

A motivação destacontratação é resultado de estudo feito à época da elaboraçãodo PDTI 2017,
onde realizou-se análise da capacidadeestimada de execução da TI da Funpresp-Exe em relação aos
desafios previstos para 2107, identiãcados na tabela n' 8 do PDTI 2017. A análiseidentiâcou a
necessidadede contratação de fábrica de software para suprir as necessidadesde desenvolvimento
de sistemas.
l
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4.

RESULT.ADOS A SEREM ALCANÇADOS

Resultado n' 1: Viabilização da disponibilização de novos serviços da Fundação (desenvolvimento e
sustentação);
Resultado n' 2: Possibilidade de atendimento simultâneo a múltiplas demandas da Funpresp-Exe;
Resultado n' 3: Concenuação da capacidadede trabalho do quadro próprio de pessoal nas atividades
de planejamento, supervisão e coordenação.

5

ENCAMINH.AMENTOS

Em conformidade com o art. l I' da Instrução Normativa n' 04/2014, emitida pela Secretariade
Logística e Tecnologia da Infonnação do h'ministériodo Planejaínento,Desenvolvimento e Gestão,
encaminha se ao Gerente de Tecnologia e Infonnação para providências.

Brasília, 01 de setembro de 2017

CARLOS nKNKIQut:be7{2EVEno

MOREIRA

Gerente de Tecnologia e Informação

2
Fundaçãode Previdência Complementar do Sen'idor I'úblico Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe

SCN Quadra2 Bloco A

Sala202/203/204

Ed. Coiporate Financiam
Conter Brasília/DF 70712 900 (061) 2020 9700
wuw.funpresp.com.br

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: Contrataçãode empresaespecializadana prestaçãode serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de sofnvare, denominada fábrica de software

l
Considerando o que dispõe o art. 9' da Instrução Nonnativa n' 04/2014 da
Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, e com base nas informações constantes dos autos, i!!ali!!!Q a Equipe Planejamento da

Contratação, composta pelos integrantes requisitantes, técnicos e adminisuativos abaixo
relacionados, indicados pelas respectivas gerências:

Integrantes Requisitantes
e
e

Priscila Briga Vieira(titular)

;

Nlichael Kreis (suplente)

Integrantes Técnicos
.

Michael Kreis (titular)

'

Thiago Philippe Cordeiro de Berros (suplente)

Integrantes Administrativos:
Giuliane Braga Lourenço (titular) ;

.

2

Wanbert Almeida garbosa Milward de Azevcdo (suplente)

Retorne-se à Gerência de Patdmânio e Logística para prosseguimento

Brasília, 06 de setembro de 2017

MARILENE FE:

.VESFILHA

Diretora de Administração
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GELOG/DIRAD

Unidade ótgatliiã(i6hal

3

pnE- 3t;3/zon
PROPOSIÇÃO

Data -- 06/09/201A'3

À DIRETORIA

EXECUTIVA

- PDE

PROTOCOLO
Gabinete

1. ASSUNTO
Abeí:tuta de processo visando a contratação de empresa especializadana prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, denotninçtda fábrica de software.
(I'rocesso:

Gerenciainento

de aquisições

e contratações

de TI).

E ÃÍÇÃi5Á'ÕÊãMÚÀ

(

)Conselho Deliberativo

( ) Não

4.

( ) Conselho Fiscal

(X) Diretoria

Executiva

(X) Sim, Objetivo estratégico n' 08, Meta n' 04, Ação n'A12

IMPACTO FINANCEIRO

( )Não

(X) Sim: R$ 300.000,00 (para 12 meses)
( ) Não previsto no orçamento
(X) Previsto no orçatnento

5. NORMALIZAÇÃO
A proposta apresentadaenvolve assunto
( ) Normatizado
(X) Não passível de normadzação
( ) A nora-atizar no prazo de: XX dias

A Gerencta ae Tecnologia e Informação (GETIC), mediante a Nota Técnica n'
553/2017/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, solicitou à Gerênciade Património e Logísticaa
contratação de empresa especializadana prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção
de soluções de sofhvate, denominada fábrica de software.
Justificou aquela Gerência que a demanda insere-se Planejaíllento Estratégico Institucional (PEI)

- 2016/2019 da Fundação, cuja contratação objetivo atender as novas demandaspor soluções
setoriaisinformatizadas, asshn como gatanth as manutenções,as mudançasde plataforma pata
tnodernização de sistemas,o suporte técnico e a documentação de soluções de software adoradas
pela Fundação.

Páginas de 2

Unidade Organizacional

PDE -

3r3 /2017

PROPOSIÇÃO

À DIRETORIA

GELOG/DIRAD
Data -- 06/09/2017
EXECUTIVA

- PDE

7. PROPOSTA
Solicita autorização da Diretoria Executiva para a abertura do processo

/.--.,? ,n
k'!{

! \

/l
:. }

"n=#HH=R=r'
8. DEÉ
De acordo.

MARILENE

9

l$B+tlÍARIWAS
-/LEVESFILHA
Diretora de Administracão

LISTAM

Anexo 01

Anexo02

Nora Técnica n' 553/2017/GETIC/[)TRAD/Funpresp-Exe
Documento de Oficialização da Demanda
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DIRETORIA DE -ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE PATRIMÓNIO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃODE PATRIMÓNIO E LOGÍSTICA
DESPACHO

Assunto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, denominada fábrica de software

1.
Tendo sido solicitada a autor:ilação da Diretoria Executiva para a abertura do
processo e instituída a Equipe de Planejamento da Contratação, encaminhámos o processo à
Gerência de Tecnologia e Informação para a adoção das providências cabíveis.
Brasília, 08 de setembro de 2017.

Jogo,J
Coar
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DIRETORIADEADMINISTjtAÇAO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS
E GOVERNANÇA DE TI

DESPACHO
Referência: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e
manutenção

de soluções

de iqÓ7war?.

Assunto: Encaminhamento de artefatos da IN 04/2014

l

f"\

Em consonânciacom a Instrução Normativa n' 04/2014, a Equipe de Planejamentoda
'Contratação (EPC) encaminha o presente processo à Gerência de Património e Logística,

Juntamentecom os documentos"Análise de Riscos", "Estudo Técnico Preliminar da
ConUatação" e "Termo de Referência"
2.

Dessa maneira, solicitamos as providências cabíveis para o prosseguimento do processo

Brasília, 08 de seteml)ro de 2017

Atenciosamente,

l.ÂK,.
@
MICHAEL KREIS
Coordenador de Processos e Governança de TI

l
!
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ANALISE DE RISCOS
1.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A solução de tecnologia da informação a ser contratada refere-se à conuatação de empresa
especializadana prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares, na foi-ma de
serviços continuados presenciais e não presenciais, de acordo com as especificações e os padrões de

desempenho e qualidade estabelecidos pela Funpresp-Exe, executados mediante ordens de serviço

A.

dhnensionadospela técnica de análisede pontos de função e utilizando-se da metodologia ágil de
desenvolvimento do processo de entrega de soluções.
2.

RISCOSDOPROCESSODECONTRATAÇÃO

2.1. Riscos do Processo de Contratação
Risco l Risco: Presençade vícios nos documentos produzidos pela Equipe de Planejamentoda Contratação
Probabilidade: Barra
Id
Dano
Impacto
l

Id

Ação Preventiva

Responsável

l

Compor equipe com os per6ís apropriados para a
elaboração dos documentos

Gerentes das áreas requisitantes,
técnica e administrativa

2

Envolver, previamente, todas as áreasque participarão do

Equipe de Planejamento da
Contratação

processo de contratação
3

Alinhamento do escopo e decisões sobre alternativas de
solução com[)iretoria Executiva

Id

,;''\

Alto

Atraso na Contratação

l

Gerênciade TI

Ação de Contingência

Responsável

Cordgh os vícios imediatamente

Equipe de Planejamento da
Contratação

2.2. Riscos do Processo de Gestão da Contratação
Risco 2 Risco: Quantidade insuficiente de recursos humanos para especificar regras de negócio e homologar os
módulos disponibilizados pela CONTRATADA
Probabilidade:

Id
l

Id

.(\lta

Dano

l

Lentidão na implantação da solução

2

Impossibilidade

Impacto
Alto

de evolução do prometo

Ação Preventiva
Alinhar com a alta administração a necessidade de recursos

Crítico

Responsável
Gestor do Contmto
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Id
l

Ação de Contingência
Realizar rodízio

Responsável

de atividades internas para difundir

as regras Gerentes das áreas requisitantes e

deTI.

de negócio

Risco3 Risco: Levantamento incorreto de requisitos pelo gestor
Probabilidade:Nlédia
Id
l

Dano

Impacto

Atrasos e estouros de prazo e orçamento em Alto
função de retrabalho

Id
l

Ação Preventiva

Responsável

Garantir o envolvimento das pessoas que conheçana do
Gerentes das áreas requisitantes

negócio mediante alocução de equipe Rixapara o prometo
2

Garantir a documentação clara dos requisitos e solicitar

ProGíssionais das áreas requisitantes

aprovação dos especialistas

Id
l

Ação de Contingência
Responsável
Etapas de homologação e validação dos requesitos e da Gestor do Contrato
planejamento

Risco 4 Risco: Descumprimento do prazo de implantação da solução
Probabilidade:

Id

À,média

]

Id

Dano
à.trasteno prazo Renaldo prometo

Ação Preventiva
'\companhar

o cronograma

Impacto
À.Ito

de implantação

Responsável
da solução para

Gestor do contrato

rnJtigaros problemas que possam gerar atrasos

Id
l

Ação de Contingência

Responsável
Gestor
do
contrato
veri6ícar alternativasde inclusão de recursos pítra recuperar
o atraso

2.3. Riscos da solução de Tecnologia da Informação
Risco5 Risco: Solução tecnológica não aderente aos requisitos de segurançae performance
Probabilidade: Baixa
Id
Dano
l

Id
]

Garantir a reahzaçàode prova de conceito com a licitante
vencedora

Id
l

Critico

Impossibilidade de implantação

Ação Preventiva

Ação Preventiva
Solicitar revisão da arquitetura e ajustes necessários

Impacto

Responsável
Equipe de Planejamento da
Contratação

Responsável
Gestor do contrato
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Risco6 Risco: Baixaqualidadena documentação
entreguepelaCONTRATADA

Id

Probabilidade: Baixa

l

Dano
[)i6ículdade

de sustentação

Impacto
da so]ução no ]ongo

Alto

prazo

Id
l

Ação Preventiva

Id
l

Responsável

Analisar a aderência da documentação ao processo de
trabalho

Ação de Contingência

Solicitarcorreçãona documentação
à CONTRATADA

Gestor do contrato
Responsável
Gestor do contrato

As limitações que se referem aos riscos do pmcesso de conta:citaçãoe ao maior prazo na enuega dos
produtos propostos, serão absorvidos pela Funpresp-Exe, que tomará as açõesde melhoria da gestão
e capacitação de empregados para garanta o sucesso do prometo.
Equipe de Planejamento da Contratação
l - Integrante

Requisitante

Brasília. OJ de setembro de 2017.

ll - Integrante

Técnico

Brasília,O6 de setembro de 2017

- Integrante Administrativo

Brasíha,oá

de setembrode 2017.

t...$..h..

'~4d«,.fOü';bcAfa..Michael Kreis

Prisi3jla BJaka Vieira

lll

Giuliane Braga Lourenço
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.

A solução de tecnologia da informação a ser conuatada refere-se à prestação de serviços de
desenvolvimento

e manutenção de soluções de iq4/wan?,na fom)a de serviços continuados presenciais

e não presenciais, de acordo com as especiâcações e os padrões de desempenho e qualidade
estabelecidospela Funpresp-Exe, serão executados mediante ordens de serviços, cujo
dimensionamento se pautará pela técnica de análisede pontos de função e utilização de metodologia
ágil de desenvolvimento do processo de entrega de soluções.

O objeto pretendido será efetivado por meio da prestação de sendçosde desenvolvimento e
manutenção dc soluções de .çqÓZ»arp,
na modalidade fábrica de íqó7H'ar?,
nas linguagensJava,JavaScript,

PHPe.NET.
Os serviços são caracterizadoscomo serviços continuados, de fomla que o contrato terá vigência de
12 (doze) meses,podendo ser prorrogado por iguais e sucessivosperíodos,limitado ao máximo de
60 (sessenta)meses,nos termos do inciso 11,artigo 57 da Lei n' 8.666/93.

2.

DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE NEGÓCIO

A solução de TI a ser contratada deve apresentar os requisitos a seguir

2.1. Requisitos de negócio
ID

DESCRIÇÃO

RNO1 Atender a novas demandas de soluções de TI, demandadas pela Gerência de Tecnologia e
Informação (GETIC), de forma a garantir a manutençãoevolutiva,manutençãocorretiva,
suporte técnico e documentaçãode soluções de software adotadaspela CONTRATADA.
RN02 Evoluir os sistemas corporativos anuais,mediante demandasinternas das áreas de negócio.
RN03 Corrigir erros existentesnos sistemascorporativos anuais,que impactam nos principais
processos utilizados pelos usuários.
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2.2. Requisitos de capacitação
ID

DESCRIÇÃO

RCOI Quando aplicável, a CONTRATADA

deverá realizar capacitaçào de usuádos internos e/ou

da equipe técnica da GETIC, como parte do processo de engenhariade software e
confonne definiçõesda CONTRATADA.
RC02 Deverá ser observadaa necessidadede transferência do conhecimento da solução para a

área de tecnologiada CONTRATANTE, a fim de garantira leal independência
de
fornecedor. Esta transferência se dará ao longo do prometo,minimamente, por meio do
repasse de toda documentação e código fonte da solução a ser produzida

2.3. Requisitos legais
ID

DESCRIÇÃO

RLOI A contratação deve reduzir a necessidadede realização de atividades operacionais por parte

da equipe da GETIC e focar essasatividades na CONTRATADA.
RL02 Transferir licenças de sofKvare,componentes, drivers, mzz/z/He;Par?í,
entre outros, que sejam
aplicados diretamente nos sistemas,em conformidade com a legislação,políticas do
sofKvare e sem custos adicionais para a contratante.

2.4. Requisitos de arquitetura tecnológica
Desenvolver novos sistemas,garantir a manutenção evolutiva, manutenção corretiva, suporte técnico

e documentação de soluções de software adotadas pela Funpresp-Exe, construídos segundo as
plataformas tecnológicas a seguir.
ID

DESCRIÇÃO

RABI Linguagens .NET, Java,JavaScript e PHP para o desenvolvimento de portais, aplicações e
manutenção de sistemas setoriais.

RA02 Banco de dados padrão SQL/ANSI, com Sistema gerenciador de banco de dados MYS(2L
ou SQL Server 2014 (ou superior) para o desenvolvimento de aplicações,de forma a manter

2
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o padrão já existentecom outros sistemasexistentesna CONTRATADA, e mediante
anuência da GETIC.

RA03 Desenvolver novos sistemas,possibilitando o uso de bases de dados comuns e componentes
reaproveitáveis e adaptáveis.

2.5. Requisitos de projeto e Implantação
ID

DESCRIÇÃO

RPOI Utilizar a metodologia de trabalho definida pela GETIC para atendimento às demandasda
H'i

. nHa

.-a

'l

RP02 Garantir que a execução das advidades observe as políticas, diretrizes, procedimentos,
padrões e modelos para as atividades de gestão de sistemas,tanto os existentesquanto os
que venham a ser criados.
RP03 Cumprimento de prazos e orçamento por meio do monitoramento constante e utilização
das melhores práticas em modelos Ágeis.
RP04 Entregas constantesde incrementou de software que agregamvalor ao negócio, com
garantia do sincronismo entre a documentação e o código.

2.6. Requisitos de garantia e manutenção
ID

DESCRIÇÃO

RGOI Prover garantia aos serviços prestados por 90 (noventa) dias corridos, contados do dia
posterior à entrega dos produtos, independente da expiração da vigência contratual.

2.7. Requisitos de segurança da informação
ID

DESCRIÇÃO

RSOI

Os serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de sistemas deverão ser prestados

em conformidade com leis, normas e diretrizes de Governo relacionadasà Segurançada
Informação e Comunicações (SIC), em especial atenção à Inst:rução Normativa GSI/PR n'
OI, de 13 de junho de 2008, e suas normas complementares.

RS02 A CONTRATAR)A para prestar os serviços técnicos de desenvo]vimento e manutenção de
sistemas deverá credencial )unto ao CONTRATANTE
seus profissionais autorizados a
l
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retirar e a entregar documentos, bem colmo aquelesque venham a ser designadospara
prestar serviços presenciais.

RS03 A CONTRATADA deverá identificar qualquer equipamento de sua propriedade que venha
a ser instalado nas dependênciasda CONTRATANTE, utilizando placas dc controle
patrimonial, selos de segurança,etc.
RS04 A CONTRATADA deverácomprometerse,por si e por seusftJncionários,
emdocumento
formal, a aceitar e aplicar rigorosamente todas as normas e procedimentos

de segurança

implementados no ambiente de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE
inclusive com a assinaturade termo de responsabilidadee manutençãodc sigilo próprio
RS05 A CON'l'RATADA deverá adotar critérios adequados
para o processoseletivode
proõssionais que irão aduardiretamcnte na execuçãodo objeto, com o propósito de evitar a
incorporação de pessoascoj-n característicase/ou antecedentesque possam comprometer

a segurança
ou credibilidadedo CONTRATANTE.
RS06 A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer
ocorrência de Uansferência, remanejamento ou derrüssào dc ftJncionários envolvidos
diretamente na execuçãodo objeto, para que seja providenciado a revogaçãode todos os

privilégios de acessoaos sistetTlas,informações e recursos do CONTRATANTE,
porvent:ura colocados à disposição para realização dos serxriçoscontratados.

RS07 A codificação dos sistemascom recursos web deve incorporar, sempre que aplicável, as boas
práticas de padrões de segurança, tais como:
' Implementação de criptografia nào reversível para senhasgra't'adasem bancos de dados;
. Proteção de credenciaisdc acessopelo uso de conexões SSL com criptografia forte nos
processos de login;
. Para aplicaçõescom tráfego de dados sensíveispela Internet, utilização de conexõesSSL
com criptografia forte;
. Proteção confia Cross Site Scripting (XSS);
. Proteção confia SQL Injection;

. Gerenciamento de cookies e tokens de sessãocom o intuito de proteger os idendflcadores
de sessão dos usuários;

' Remoção dasinformações sensíveisde parâmetros GET passadosvia URL;
. Validação de parâmetros e dados informados pelo usuário.
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2.8. Requisitos da metodologia de trabalho
ID

DESCRIÇÃO

RMOI A CONTRATADA deveráadotar os Níveis Mínimos de Serviço (NMS), que deverão
integrar o Edital -- caso se realize a licitação para conuatação da solução.
RM02 A contagem de pontos de função será de acordo com as regrase orientações estabelecidas
no Manual de Prática de Contagens de PF, versão 4.3.1 (CPM 4.3.1), ou posterior, publicado
e mantido pe]o ]nternationa]

Function

])oint User Group (IFPUG),

pe]o tamanho ftJnciona]

da solução desenvolvida. Os procedimentos aplicáveis a situações não contempladas no

CPM 4.3.1, ou posterior, estão definidos no Roteiro de Métricas de Software SISP,versão
2.1 ou posterior, publicado e mantido pela Secretariade Logística e Tecnologia da
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento,Dcsenvol«imento e Gestão (MP).

3.

LEVAM'LAMENTO DASALTERNATIVAS

3.1. Alternativa 1: Criação de fábrica interna
Consistena execuçãodireta dasdemandaspor meio de equipeintema, de forma a criar uma
fábrica da própria GETIC.

3.2. Alternativa 2: Utilizar o atual contrato com o SERPRO para o desenvolvimento de novas
soluções de software
Utilização do serviço de desenvolvimento do anualcontrato com o SERPRO.
3.3. Alternativa 3: IJtilização de software preexistente com customização
Busca de soluções proprietárias de mercado ou soluções disponíveis no Portal do Software
Público, para cadademandade solução de software.
3.4. Alternativa 4: Execução das atividades por meio de fábrica de software
Constitui-se em conUatação,por processo licitatódo, de uma Fábrica de software (interna ou
externa) .
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4.

ANALISE DAS ALTERNATIVAS

Análise das alternativas existentes quanto à adequação aos requisitos de negócio

ID da Solução

SIM

NAO

Não se Aplica

Requisitos de Negócio
Alternativa l

X

Alternativa 2

X

Alternativa3

X

Alternativa4

X

Requisitos de Capacitação
Alternativa ]

X

Alternativa2

X

X

Alternativa3
Alternativa4

X

Requisitos Legais

X

A.Iternativa l

\lternativa2

X

Alternativa3

X

Alternativa4

X

Requisitos de Afquitetura Tecnológica
Alternativa l

X

Alternativa 2

X
6
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X

Alternativa3
Alternativa 4

X

Requisitos de Projeto e Implementação
Alternativa l

X

Alternativa2

X

Alternativa3

X

Alternativa 4

X

Requisitos de Garantia e Manutenção
X

Alternativa l

Alternativa2

X

X

Alternativa 3

Alternativa4

X

Requisitos de Segurançada Informação
Alternativa l

X

Alternativa2

X

X

Alternativa3
Alternativa 4

X

Requisitos da Metodologia de trabalho
Alternativa l

X

Alternativa2

X

Alternativa3

X

Alternativa4

X
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4.1. Alternativa 1: Criação de fábrica interna
O quadro anualde empregadosda Funpresp-Exe não estádimensionado para executar sel:viços
dc desenvolvimento no porte necessárioàs demandasprexristasno PDTI 2017, de forma que
não há previsão orçamentária para a convocação de mais empregados ao quadro da GETIC
para o ano de 2017.
Além disso, de acordo com o Decreto n' 2.271/97, Art. I', SI, as atividades de informática
serão de preferência de c2içs11ÊãQ..]11ílilela,
ficando apenas a gestão desses serviços com a
A ,q .H;n;

F F". .; n D.qkl

; ..

AX\AlllLIAXD
Ua.\.a.\./l IIL/ll\,ÍI

Pontos fortes:
e

Independência de prestadores de serviço; e

e

Fácil adaptação às necessidades da fundação

Pontos fracos:
e
e

Tempo para disponibilização incompatíveis com a necessidadeestratégica da Fundação;
Necessidade de grande aumento da equipe de TI e de negócio exclusiva ao pro)eto de
desenvolvimento;

B

Necessidade de grande autnento da equipe de TI para futura evolução e sustentação da

solução;e
e Ausência de previsão orçamentária para aumentar o quadro de empregadosda GETTC
em 2017;

e

Equipe de TI e de negócio inexistente para iniciar projetos com tal e tempo para sua
1;.

- -/-

1-

.

.n

- - - aya-J

n

.

Assim, em que pese o ganho que se teria em relação ao acúmulo de conhecimento interno das
regras de negócio implementadas na nova solução de software, c à facilidade na comunicação
entre os analistas e os usuários requisitantes, tal alternativa mostrou se inviável.
Considerações: os pontos fracos são detemlinantes para afastar a escolha desta alternaljva
4.2. Alternativa 2: 1.Jtilizar o anual contrato com o SERPRO para o desenvolvimento de novas
soluções de software

Esta alternativa não se mostra viável, pois o escopo das demandasde negócio a serem
desenvolvidas pela fábrica não faz parte da área de atuação negocial do SERPRO
Considerações: não há viabilidade técnica, estratégica e tempestiva para tal necessidade.Assim,

esta alternativa está afastada

Fundação de I'residência Complementar do Será-odor
I'úblico Federal do I'odor Executivo -- Funprcsp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A Sala202/203/204 Ed. Corporate binancial Center Brasília/DF 7í)712900 (061) 2020 9700
unx«x'.funpresp.com.br

leia..

FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

DO

SERVIDOR PUBLICO FEDERAL

DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
4.3. Alternativa 3: Utilização de software preexistente com customização
No tocante às soluções proprietárias, o modelo de distribuição de software praticado pelo
mercado baseia-seem licenciamento de uso, o qual pressupõepropriedade intelectual para a
detentora do software. Sobre isso, diz o Art. 9' da Lei n' 9.609, de 1998:
'0 liso deprograma de comi)utadorno País será Quietode co+ttratode licença.
ParáXrajo t][iico. ]Sa hipótesede euentiial ineústênúa do cottLratoreferido ]io cat)]]t desteadiro, o

[loculzetlto$scal ielatiuo à aquisição ou liceliciamulto de cópia seiúrá pata coP}Dlouação
da
te&!tiaridade do self nso

r'"'\

Portanto, o usuário de um software proprietário não o compra, não é dono ou proprietário dele.

O usuário em questão tão-somente firma um contrato de utilização daquele software sob certas

condições,previstas na licença a que aderiu. Tal relação conuatual não garantiria a
independência efetiva do fornecedor, o quc contraria um dos principais requisitos dessepro)eto
que trata da transferênciade conhecimento.O que se pode observarem outros exemplosem
que essa solução foi praticada na Administração é que tais contratos geram dependência de
aquisições periódicas de licenças de uso restritas a um único fornecedor, que, por vezes, levam
Á..,,XnH. +.;.
vJLEavo ...qF.l;,nl/L+b/u\-vo ,...l;.....'n
L\ au.ü(tL\,iii n
( ''n.'n-,.,=.
iivva\-av \xb
Lixo l;,..,..
Ai\#Lii\ao .n-H;..+.
iiib\licii L .fi '4'p,.....
LxloJ:/L'ixoíi,4.
bAb1;,;+.,=n
ix\,iLíl\.av. 'T'.l
x ai
prática vem sendo alvo de questionamentos constantes dos órgãos de controle, e foi uma das
principais motivadores para a elaboraçãoda Instrução Nomlativa n' 04/2010, que tanto preza
pela contratação de bens e serviços que garantam a continuidade do negócio, independente do
fornecedor.
Quanto às soluçõesdisponíveis no Portal do SofKvare Público, não se encontrou nenhuma que
atendessetotalmente e de maneira satisfatória às áreas demandantes da Funpresp-Exe, uma vez
que os sistemas a serem desenvolvidos são voltados para atendimento das áreas Hmalísticas,que
detêm peculiaridades não aten(lidas pelas soluções daquele Portal. .Alguma solução do Portal até
poderia ser utilizada como insumo para uma solução mais completa, porém ainda exigida um
grau de manutenções adaptativas e evolutivas, e anualmentenão há mão de obra disponível para
tal atividade.

Considerações: Os aspectosnegativos da análise desta são suficientes para alàslal..Esta
altemativa.
4.4. Altemativa 4: Execução das atividades por meio de fábrica de software
Há dois modelos possíveisna execuçãodas atividades por meio de fábrica de sofKvare: equipe
interna ou equipe externa. Cada modelo deve ser analisado separadamente.
4.4.1 Quanto à execução direta das atividades por meio de cqllipe..eKlelnla

A contratação de um fornecedor de tecnologia no modelo de fábrica de sofKvare externa para
o desenvolvimento de novas soluções de software, bem como a reestruturaçãodos sistemas
9
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legados e manutenção evolutiva, corretiva e adaptativa dos sistemas setoriais e portais, vem
sendo praticada por diversas entidadcs da Administração Pública, que conseguiram alcançar
seus objetivos através do modelo proposto. Nesse tipo de solução, conseguese garanta a
transferência do conhecimento e a independência tecnológica do fornecedor, desde que exigida
a utilização de padrões de desenvolvimento e metodologia para garantir a qualidade do produto
como um todo, incluindo obviamente a propriedade intelectual do código-fonte gerado e toda
documentação de sistema construída. Esta alternativa apresentaa característicade se most=rar
mais flexível às necessidadesde negócio, uma vcz que toda solução será desenvolvida a partir
das especificaçõesdas áreasde negócio e com apoio da área de TI. Ao contrário de outros
modelos, em que é feito o reaproveitamcnto de soluções existentes, neste modelo será possível
determinar exatamente o que se espera do sistema a ser desenvolvido e validar se, de fato, ele
atende à necessidade especiâcada. Além de todas essas vantagens, a contratação pode ser
quantificada utilizando a métrica de análisede ponto de função, o que garante a possibilidade
de controle e aferição dos resultados e desempenho da empresa contratada, conforme
preconizado pelos órgãosde controle. Ainda, por se tratar de aquisiçãode serviço comum, que
utiliza padrões de mensuração já praticados no mercado, a contratação pode ser efetivada por
meio de pregão eletrânico, o que garantirá um preço Justo e a total possibilidade de comparação
do investimento a ser realizado e os benefícios da alternativa.
4.4.2

Quanto

à execução

direta

das atividades

por

tneio

de eg11ilze..!111eJ;11í}

Nesse tipo de alternativa, são obtidos os mesmos benefícios com a contratação de fábrica de
software externa. Porém alguns aspectos inviabilizam a contratação, como por exemplo:
4.4.2.1. Necessidade de cuidados para não infringir questões trabalhistas
a. "rbá] o fisco de a tetceiTiqaçãosel coltsidetadaiieÊal[...] qlfando se colttTatapol ittstitzfição [-.]

empregados
pala snl)lir T)ossos
de tlabalbo coltzsubotdinaçàodireta, media)itetenitt)tetaçào,el l

ÉU/ú/er//ãa ez,e/////a/"
(FERNANDES, 2002, p. 62), Súmula 331/2000 do TST
(BRASIL, 2000).

b. Como os empregados da contratada não podem estar sob supervisão hierárquica

dos servidoresda contratante,esseé um ponto crítico a ser gerenciadopela
Funpresp-Exe
4.4.2.2. A presença dos contratados gera custos adicionais para a bunpresp-Exe para manter

toda a infraestrutura necessáriapara acolhê-los.Esses custos podem ultrapassaralguma
possível diferença dos valores contratados para os serviços serem executados externamente
e internamente

Considerações: esta alternativa é ê escolhida, por meio de übliç4 dç ÇQ8walç ç$!ç1lna
tendo em vista ser a que melhor demonsuou adequação aos requisitos exigidos.
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4.5. Análise dos requisitos da IN 04/2014

Requisito
A Solução encontra-se implantada
entidade da Administração

em outro órgão ou

Sim

4

X

Pública Federal?

A Solução está disponível no Portal do Software Público
Brasileiro?
A Solução é um sofKvare livre ou software público?
A Solução é aderente às políticas, premissas e especi6lcações
técnicas definidas pelos Padrões e-PING, e-MAG?
A q.l...Â.
às repulaínentar-apç
dn T('P-Rtaçil)
ZI
L/\.PXt+\.rl\./ .â
\, n'4nponte
(t\A\,L
C)
)
V X-X
-LnUU.

'1

Alternativa

N'ão

Não se
aplica

4

X

4

X

4

X
X

4

(quando houver necessidade de certificação digital)

A Solução é aderente às orientações, premissas e
especificações técnicas e ftJncionais do

5

4

X

e-ARQ Brasil?

JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃOESCOLHIDA

5.1. Solução escolhida
Contratação de empresa atuante no mercado, mediante certame licitatódo (alternativa 4)

5.2. Justificativa
Analisando as soluções apontadas nesta análise de viabilidade, a que melhor demonstrou
adequação aos requisitos exigidos foi a solução apontada na alternativa n' 4, que trata da
contratação dc fornecedor no modelo de fábrica de software externa.
Consideradas as características do portfólio de sistemas corporativos a serem desenvolvidos,

assim como a possibilidade dc tratar as solicitações por pro)etos à medida que surgem as
demandas, tal modelo se mostrou como capaz de atender aos requisitos especificados neste
documento e se mostrou o mais viável. Assim, enquanto os empregadosda Funpresp-Exe se
responsabihzarãopelas atividades de planejamento, coordenação e controle, os fornecedores
externos executarãoos serviços técnicos especializadosna área de Tecnologia da Infomlação
de acordo com as especificações, métricas, padrões técnicos de desempenho e qualidade
estabelecidos pela GETIC, sendo pagos diante da entrega comprovada de resultados.
No tocante aos aspectostecnológicos, confomie apontado anteriomaente,a solução escolhida
pretende alcançar a independência tecnológica, as adequações aos padrões utilizados pelo
Governo Federal e a flexibilidade de incorporar as mudanças de processos da Fundação. Dessa
forma, considera-se que as demais soluções analisadas apresentaram fatores impeditivos, tais
como
11
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e

Falta de capacidadee a desconfomudadecom o Decreto n' 2.271/97 ao designar
pcssoal interno para desenvolvimento da solução (Solução l) ;

e

Não vantajosidade em se manter a forma de desenvolvnnento
focando somente o fornecedor (Solução 2),

e

Inexistência de soluções que atendam aos requisitos da Funpresp-Exe disponível no
mercado com fácil transferênciade conhecimento (Solução3).

dos anuais sistetnas

Por isso, a alternativa escolllida é a conuatação de empresaespecializada,na modalidade de
fábrica de software, para garantir a evolução e manutenção das soluções de software da
Funpresp-Exe.

5.3. Descrição
Contratação de empresaespecializadana prestação de serviços de Tecnologia da Infoinnação
para atender necessidadesde desenvolvimento e manutenção de soluções de sofKvare~, na
modalidade fábrica de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais,
em regime de empreitadaglobal por preço unitário, de acordo com as especificaçõese os
padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pela Futlpresp Exe.

5.4. Bens e serviços que compõem a solução
O volume de pontos de função foi estimado com baseet-ndois favores::Aizliçasàçga serem
desenvolvidas e orçamento previsto.
Com re]ação às allliçaçãçg, há a previsão de descnvo]vcr so]uç(1)esde T] para: gestão do plano

anual de capacitação(PAC), protocolo, gestão da avaliaçãode desempenho,simulador de
perdas,gestãode património, gestãodo plano de ação,salasde reunião, dentre outras que
venham a surgir, dada a dinâmica das necessidadesda Funpresp Exe.
Com relação ao g]ça1]2Ê111Q:.
tomando por base avaliações realizadas pela GETIC à época da
instrução da peça orçamentária de 2017, foi provisionado o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e

cinquenta mil reais), para dez meses (março a dezembro), assim provisionando uma despesa
mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco md reais). Dessa maneja, a estimativa da conuaração
com vigência de 12 meses é de R$ 25.000,00 x 12 = R$ 300.000,00 (trezentos md reais),

considerando 600 oontos de função.
Estima-se também uma proporção de 70(% de pontos de função de desenvolvimento e 30(%
'\ para tnanutenção. Admitir-se-á a cotação de preços unitários diferenciados para cada serviçoe

Desenvolvimento de software:
112çgçnçae:prestação de serviços de desenvolvimento de software, relativos às necessidades
específicas da FUNPRESP EXE
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Periodicidade: sob demanda.

yÉZIXllnC:
420 pontos de ftlnção de desenvolvimento
e

Manutencão de software:
!2CgçaçW: prestação de serviços de manutenção de software, relativos às necessidades

específicasda FUNPRESP-EXE.
Periodicidade: sob demanda.

yÉZ114i3K:
180 pontos de ftJnÇãode manutenção

5.5. Alinhamento às necessidadesde negócio e macro requisitos tecnológicos
A identificação desta escolhateve por baseos requisitos de negócio e tecnológicos descritos na
cp,-an 9 ,]..tp 'q"rl n-nPntn
5.6.

Benefícios a serem alcançados
+ Desenvolvimento e sustentaçãode softwares da Funpresp-Exe com foco no aumento de
suadisponibilidade;
e
Possibilidade de atendimento simultâneo a múltiplas demandasdas áreasde negócio;
e

Controle e estimativas de custos e prazos das demandas enviadas à empresa conuatada;

e

Concentração da capacidadede trabalho do quadro próprio de pessoal nas atividades de
planejamento, supervisão e coordenação;

e

Manutenção dos servidores próprios da área de TI dedicados às atividades de gestão e
planejamento, incluindo inelhotia das condições de governança;
Implantação de métricas definidas e controle de níveis de serviço que deverão ser
obedecidos pela empresa contratada;

e
e

6.

Pagamento dos serviços prestados exclusivamente em virtude de resultados apresentados;
Viabilização da disponibilização de novas soluções tecnológicas;

e

Desenvolvimento de novo portal institucional;

e

Redução de riscos operacionais

RECURSOSNECESSÁRIOSÀ CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

6.1. Recursos Materiais
Recurso

Quantidade
Necessária

Disponibilidade

Ação

Responsável

Integral

Nenhuma, pois ambiente atual
é suficiente

Não se aplica

Recursos alagados de
Rede lógica e

elétrica

acordo com a solução
adquirida
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Ambientes para
hospedagem e

processamento
das soluções

recursos alojados de

Processo de contratação

acordo com a solução
adquirida

Sistema

Gerenciador dc
Banco de Dados

Integral

de

nfraestruturade TI (em
andamento)

De acordo com a
Integral

soluçãoadquirida

Processo de licenciamento do
SQL Servemem andamento

GETIC

6.2. Recursos Humanos
Responsável/Função

Atribuições
'\companhamento

Gestor do contrato

do

contrato

Carga Horária Semanal
pela Funpresp Exe,

principalmente nas questões administrativas

Cotidlano

Fiscal Técnico do Contrato Acompanhar implantação da solução, atestar o
(de acordo com processos

de negócio e arquitetura de

TI)
Fiscal Administrativo

do

Contrato

funcionamento de cadamódulo contratado.e. no caso
de faUlas ou dúvidas, acionar o suporte técnico

Cotidiano

contratado junto com a solução para garantir
manutenção e operacionalidade
Aduar colho 6lscal administrativo

do contrato

Cotidiano

Executar e acompanhar arividades necessáriaspara
\.nahstade Infraestrutura

disponibilizar a solução no ambiente dc hospedageme

Cotidiano

processamento da solução

Vale ressaltar que os colaboradores capacitados deverão internalizar o aprendizado adquirido no

cul-sede capacitaçãoministrado, referente à contratação efetivada, contribuindo para uma melhor
gestão e administração dos serviços, aquando, desta ronda, como multiplicadores dos conhecimeíatos

adquiridos

7.

ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL

O Gestor do Contrato deverá observarrigorosamenteo vencimento do contrato produto deste
planejamento da contratação,confonne definido nos requisitos pela CONTjtATANTE, de fomla a
franquear à nova equipe de planejamento da contratação tempo hábil para elaboração de
planejamento da contratação e garantir a continuidade do serviço.
O prazo de vigência do contrato seráde 12 (doze) mesesa contar da data de sua assinatura,podendo
ser prorrogado por períodosiguaise sucessivosaté o limite de 60 (sessenta)meses,nos termos do
art. 57, inciso 11,da Lei n' 8.666/1993, desde que haja autorização fonnal da autoridade competente
e observados os seguintes requisitos:
a) os serviços tenham sido prestados regularmente;
14
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b) a Fundação mantenha interesse na realização do serviço;
c) o valor do contrato pennaneça economicamente vanta)oso para a Fundação;
d) a Conuatada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

8

DAMODALIDADEDALICITAÇÃO

Por se tratar de aquisiçãode serviço comum, que utiliza padrõesde mensuraçãojá praticadosno
mercado, a cont:rotação pode ser efetivada por meio de pregão eletrõnico, o que garantirá um preço

)ustoe a total possibilidade
de comparação
do investimentoa ser realizadoe os benefíciosda
alternativa.

9.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A presente contratação não prevê a cessãode direitos de propriedade intelectual e direitos autorais
sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação,
o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados. Dessa fomaa, a Funpresp
Exe terá o direito de propriedade irrcstrito sobre os produtos, sendo vedada qualquer
comercializaçãopor parte da CONTRATADA, ein aderênciaà Instrução nomlativa MP/SLTI n'
04/2014, que dispõe sobre a contratação de serviços de tecnologia da informação.

Equipe de Planejamento da Contratação

l - Integrante Requisitante
Brasília.Oãp de setembro de 2017.

ll - Integrante Técnico
Brasília, (li8

de setembro de 2017.

lll - Integrante Administrativo
Brasília, Oér de setembro de 2017.

CLk.« g.4
Priscik.Praga Vieira

Michael Kreis

iuliane Braga Lnurenço
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\

TERMO DE REFERÊNCIA

l

D00BJET0

1.1

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e

manutenção de soluções de software, na tnodalidade &lzljça...dc...$íz11waiÊ,
nas
linguagens Java, JavaScript, PHP e .NET.
1.2

O objeto pretendido seráprestado na forma de serviços continuados presenciais e não
presenciais, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade
estabelecidos

pela

Funpresp-Exe,

executados

mediante

ordens

de

set-viço

dimensionadaspela técnica de análise de pontos de ftlnção e utilizando-seda
metodologia ágil .ç(:RUÀ4 de desenvolvimento do processo de entrega de soluções.
1.3

O objeto é segmentado por tipo de serviço, pam melhor- dimensionamento de fatores
de produtividade, esforço e custo de execução.

2

DOS SERVIÇOSDEMANDADOS

2.1

Desenvolvimento

2.2

Manutenção de soluções de sofavare: execução das atividades necessáriaspara a

de soluções de software: execução das atividades necessárias ao
desenvolvimento de novas soluções de software.

sustentação e manutenções evolutivas/corretivas das soluções de software
desenvolvidas pela CONTRATADA.
3

DAJUSTIPICAXIVA

3.1

A Funpresp-Exe teve sua criação autorizada pela Lei 12.618/2012 (30/04/2012),
efetivada pelo Decreto 7.808/2012 (20/09/2012), com a finalidade de administrar e
executar planos de benefícios de caráter previdenciário complementar para os
servidor-es
públicos t:itulatesde cargo efetivo do Poder Executivo da União, suas
autarquiase fundações.Por convênio de adesão,tem também o Poder Legislativo da
União plano de benefícios próprio para seusservidores, administi-ado e executado pela
Funpresp-Exe.

3.2

Consta do Planejamento Estratégico Institucional (I'EI) - 2016/201 9 da Fundação, um
objetivo esuatégico específico que visa "Dotar a ftlndação de soluções tecnológicas
capazesde dar apoio ao negócio'', para o qual foram definidas 4 metas, dentre elas a
de "Prover novas soluções de Tl", a qual, pot sua vez, possui uma ação denominada
''Contratar fábrica de software". Este tema também é abrangido no Plano Ditetor de
Tecnologia da Informação (I'DTI) do ano de 2017, com estanecessidadeapontada
como item 12 do plano de metas e ações da Gerência de Tecnologia e Informação
L\JIL l l\- J.

3.3

Um dos grandes desafios da GETIC é acolher a crescente necessidade por produtos e

serviços de TI na Funpresp-Exe, a fim de atender as novas demandas por soluções
setoriais informatizadas, garantir as manutenções, as mudanças de plataforma para
modernização de sistemas, o suporte técnico e a documentação de soluções de
sofKvare adoradas pela Fundação.

a
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3.4

Por enquadt-ar-se
como uma Entidade Fechadade PrevidênciaColnpleinentai-,a
Funpresp Exe empenha diversas atividades de gestão e de apoio a seusprocessos de
negócio, que detnandam o uso de ferramentas adequadasao tratamento de suas
informações, integradas aos processos financeiros, contábeis, orçamentários,
estatísticos,de seguddade,de comunicação e de investimentos.

3.5

A época da elaboração do PDTI 2017, a GETIC realizou análise da capacidade
estimada da execução da TI da Funpresp-Exe em relação aos desafios previstos para

2017, e a análiseresultou na necessidadede contratação de fábrica de sofKvarepara
supra as necessidadesde desenvolvimento de sistemas
3.6

Dentro deste contexto de desenvolvimento, manutenção e internalizaçào de diversos
serviços, bem como a futura absorção de uma série de projetos a serem iniciados,
torna se essencial possuir uma sustentação adequada para a operacionalização e
manutenibilidade do parque de soluções tecnológicas. Desta forma, para suportar tal

ambiente sào necessáriosserviços técnicos continuados para gamntia.da
disponibilidade, da estabilidade e do desempenho dos sistemas de informação.
3.7

Portanto,os objetivosestratégicosda FunprespExe e suasnecessidades
gerama
demandapela contratação de uma Fábrica de Software para automação, suporte e
apoio aos processos dc negócio da Funpresp-Exe, conforme alinhamento estratégico
descrito.

3.8

Assim,

expostos

estes motivos,

é que se faz necessária

a presente

conta-citação,

abrangendo os serviços descritos no item 5.

4.

DACLASSIFICAÇAODOSSERVIÇOS

4.1

O objeto a ser contratado enquadra se na categoria de serviços comuns, de que tmta a
Lei n' l0.520/02, por possuir padrões de desempenho e características facilmente
encontradasno mercado,conforme preceituao Decreto n' 5.450/2005.

4.2

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Funpresp Exe, vedando-se qualquer relação entre estesque caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

5.

DAESPECIFICAÇAODOSSERVIÇOS

5.1

Dçsc!!v!!!vil11c!!!e de soluções de software: execuçãodasatividades necessáriasao
desenvolvimento de novas soluções de sofnvare.

5.1.1

Compreende as atividades de desenvolvimento de soluções de sofnvare, que englobam
a modelagemde negócio, a análisee o levantamento de requisitos, a construção de
artefatos de documentação e do código fonte da aplicação, a execução de testes e

detnais atividades inerentes ao processo, baseadasein pl-incípios ágeis de
desenvolvimento de sofnvare.
5.2

bdlan!!!e!!ÇãQde soluções de software: execução das atividades necessáriaspara a
sustentação e manutenções evolutivas/corredvas sobre as soluções de software
desenvolvidas pela CONTRATADA.
2
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5.2.1

Compreende as atividades de manutenção de soluções já Implantadas em ambiente de
produção da Funpresp-Exe, com o objetivo de prover adaptações, evoluções,

correçõese implementações
de melhorias,assim como a sustentação
à
operacionalização da solução.
5.2.2

São considerados serviços de manutenção:

5.2.2.1 bla11111ç11çãe..ÇQTEçtlw:
correção de defeitos identificados nas soluçõesde sofüvare
em produção, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de
uso ou ftlncionamento e quaisquer desvios em relaçãoa requisitos aprovados pelo
gestor da aplicação.
5.2.2.1.1 A CON'l:li.ATADA deverá dar atendimento de Manutenção Corretiva nas
dependências da Funpresp-Exe, exceto nos casos em que, comprovadamente,
possa ser realizado remotamente
5.2.2.1.2

Toda e qualquer despesadecorrente da execuçãoda Manutenção Corretiva
ficará inteiramente a cargo da CONTRATADA, desde que não tenham sido
causados pela Funpresp-Exe.

5.2.2.2 Manutenção Adaptativa: adequação na solução de software em decorrência de
mudanças que não impliquem inserção, alteração ou exclusão de requisitos
funcionais, bem como adaptação no software para acomodar mudanças ocorridas
em ambiente externo, que podem ser em regrasde negócio, constit:unçãoe leis que

tenha consequências
a funçõesdo sistema,assimcomo a criaçãode uma nova
platafomla de hardware,podendo ser uma nova geração de processadores,ou
periféricos na qual o software consigaaproveitar seusrecursos,além de uma nova
versão de um sistema operacional que possa não ser totalmente compatível ao
software

5.2.2.3Manutenção de Interface: adequaçãona solução de software para promover
mudanças de interface e layout, sem alteração de funcionalidades sob o ponto de
vista do usuário.
5.2.2.4 bbl1111ç!!sala..Evíz1141iw:
mudanças em requisitos ftlncionais da solução de software já
concluída que implicam inclusão, alteração e/ou exclusão de funcionalidades. São
modificações não previstas no documento de requisitos original do softxvare.Tem
por intuito melhorar a qualidade do software, acrescentando novas funcionalidades,

melhorando seu desempenho,ou até mesmo modificando seu código-fonte
buscando

obter

melhor

legibilidade

ou

adequação

a alguns

paradigmas

de

progi:amaçao
5.3

Os serviços, objeto desta contratação, serão estimados e quantificados com base na
metodologia de contagem de Pontos de Função (PF).

5.3.1

A contagem será de acordo com as regras e orientações estabelecidas no Manual de

Prática de Contagens de PF, versão 4.3.1 (CPb't 4.3.1), ou posterior, publicado e
mantido pelo IFPUG(/ /e/v/ai%//a/
l;;///r#a Po/ / UíerG/pzg0),
pelo tamanho funcional
].
..l...=. 1--...,.1.HJ.
LJa. O\.flLll3.dtv Lobo\,llY \llY l\Aa.B
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5.3.2

5.4

0s procedimentos aplicáveis a situações não contempladas no CPM 4.3.1, ou
posterior, terlao como referência o Roteiro de Métricas de Software SISP, versão 2.0
ou posterior, publicado e mantido pela Secretariade Logística e Tecnologia da
Infonnação (SLTI) do Ministério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão (MP).
A CONTRATADA

deverá disponibilizar à GETIC um canal de atendimento (telefone,
e-mail e/ou sistema) para registro de requisições de serviços, que opere em regime 10x5
(dez horas por dia, cinco dias por semana), das 09:00 às 19:00 horas, em dias úteis, sem

limite de tempoe de númem de atendimentos.
Neste canalde atendimentoserá
providenciado registro do serviço demandada, com informações sobre os usuários e
características técnicas da demanda.
5.5

Deverá ser elaborado relatório mensal com informações estatísticasde utilização dos
serviços, que compõem este item, a ser definido ente-eas partes posteriormente.

5.6

Após a formalizaçãodo serviço,a CONTRATADA deveráelaborarcronogramae
orçamento preliminares (proposta preliminar) com a contagem de PF, para aprovação
da bunpresp-Exe, sendo de sua responsabilidade a execução das atividades necessárias
para. este tim

5.7

Após aprovaçãoda propostaprelin)marc levantaincnto
inicial de requisitos,a
CONTRATADA deverá apresentar cronograma e orçatncnto deHlnitivo (proposta
dcHinitiva) com a contagetn de PF, para aprovação da Funpresp-Exe, sendo de sua
responsabilidade a execução das atividades necessáriaspara este fim.

5.8

Quando da entrega de cada demanda será efetuada a contagem Renalde PF, quando será
aceito o acréscimo de até 15% ein relação ao estimado inicialmente, para efeitos de
pagamento.Em caso de decréscimo em relação ao estimado inicialmente, esta nova
contagem será utilizada para efeito de pagamento.

5.9

A contagemefetuadapelaCONTRATADA deveráestarassinada
por profissionalque
possua a cetüKcaçào CeH$ed F [nclioli PointsSpecialist CF\'S do Intel']iationaIFutntion Point

U.re/xG/uw@ IFPUG, vigente e válida na data da contagem, a fim de garantir a qualidade
técnica e atestar a aderência da contagem às normas vigentes.
5.10

Em caso de necessidade
serão disponibilizados
meiospara acessoremoto à
CONTRATADA ao ambiente da Funpresp Exe, mediante procedimentos previamente
acordados entre as partes.

5.11

Em caso de impossibilidade de execução remota, a CONTRATADA

deverá

providenciar a execução presencial do serviço.
5.12

As atividades relacionadas à análise de negócio, redesenho de processos e levantamento

de requisitos deverão ser realizadaspresenciahnente, a não ser que haja prévio acordo
entre as partes.
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DOS REQUtSIVOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS

6
6.1

Requisitos da solução de software

6.1.1

Os requisitos relativos a cadaserviço (desenvolvimento, manutenção) serão discutidos
e determinadosno momento de suasolicitação, por meio da abertura de uma Ordem
de Serviço (OS) específica.

6.1.2

Os

serviços

deverão

prever

a utilização

dos

ambientes

(infraestrutura)

de

desenvolvimento, homologação e produção.
6.1.3

A ferramenta de modelagem UNIL(U#@ed À4ade#mg
l..axKwage)
e/ou Modelagem de
Processo (B//í/pe.rrPruó'eíiÀ4oü##©,poderá ser a ferramenta já utilizada pela
CONTRATADA

(desde que não seja proprietária, permitindo à Funpresp-Exe, se for

de seu interesse, implanta-la em seu ambiente), desde que previamente aprovada pela

GETIC
6.2

Arquitetura
técnica: O desenvolvimento das soluções deverá se dar com a utilização
das tecnologias descritas a seguir, selecionadas caso a caso pela Funpresp-Exe. Mediante

acordo entre a Funpresp-Exe e a CONTRATADA,
ser atualizado e/ou expandido a qualquer tempo
6.2.1

o conjunto de tecnologiaspoderá

Banco de dados:

6.2.1.1 MS SQL Servem2014 (ou superior);
6.2.1.2 MySQL 5.6 (ou super-iot).

6.2.2

Plataformas de linguagens:

6.2.2.1 lava;
6.2.2.2JavaScript;
6.2.2.3 PHP;
6.2.2.4 .NET;
6.2.2.5 Mobile (Android
6.2.3

e IOS).

Sistema Operacional:

6.2.3.1 Whdows

lO (cliente);

6.2.3.2 Windows Servem2012 R2 (servidor).
6.2.4

Serviço de Diretório: AD (yr//peD//?ú/agÕ
da Microsoft

6.2.5

Serviço de Aplicação:

6.2.5.1 11S7.0 (ou superior);
6.2.5.2 Apache 2 (ou superior);

6.2.5.3 Tomcat 6 (ou super-iot).
6.2.6

Compatibilidade

de browsers:
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6.2.6.1 Internet Explorem 9.0 (ou super-ior);
6.2.6.2 Google Chrome 22.0 (ou superior);
6.2.6.3 Mozila Firefox 15.0 (ou superior).

6.2.7

Ferramentas:

6.2.7.1 1DE Eclipse (ferramenta de desenvolvnnento

6.2.7.2 Notepad++ (editor para programação)

Java/Web)

SofKvare livre;

Software livre;

6.2.7.3 CMS Joomla ou Zope/Plone (ferramenta para gestão de conteúdo)

Software livre;

6.2.7.4 Subversion (ferramenta para controle de versão) -- Software livre;

6.2.7.5 TortoiseSVN(Cliente SVN);
6.2.7.6 Bizagi(ferramenta para modelagem de processo)

Software livre;

6.2.7.7 Compatibilidade com Microsoft OfGlce 2013 (ou superior).
6.3
Transferência de conhecimento
6.3.1

A transferência do conhecimento, no uso das soluções desenvolvidas pela
CONTRATADA, deverá ser realizadasem ónus adicional para a Funpresp-Exe. O
cronograma e horários dos evcntos deverão ser previamente aprovados pela Funpresp
Exe

6.3.2

A CONTRATADA

deverá promover o repasse das infottnações técnicas utilizadas no

desenvolvimento das soluções de software, sejam elas adquiridas ou produzidas na
execução dos serviços, para os técnicos designadospela Funpresp Exe.
6.4

Requisitos de qualidade

6.4.1

Os produtos desenvolvidos pela CONTRATADA deverão atender, além dos demais
critérios e requisitos já previstos neste Tertno de Referência (I'R), os requisitos de
qualidade abaixo:

6.4.1.1 ;E11ilCie11aliÍlalk:
desenvolver soluções que atendam às necessidadesexplícitas e
implícitas dos requisitantes;
6.4.1 .2 !:l$alZiliÍlaSk: desenvolver

interface

visual shnples, intuitiva

e voltada para WEB

e

equipamentos móveis (/aó/e//celular),contemplando a funcionalidade de ajuda ao
usuário através de ó/#/x nos principais campos das telas e/ou help o// ##e,e os demais

requisitos de acessibilidade,no que couber, previstos no e-Mag;

6.4.1.3 ÇeliüalàiliÍlaSk: Capacidade do produto de software de manter um nível de
desempenho e segurança especificados;

6.4.1.4 ;EBÊiê11çb: Capacidade do produto de software de apresentar desempenho
apropriado, relativo à quantidade de recursos usados;

6.4.1.5 !)igllgiljlZiljSiaSk:os sistemasem produção deverãoestar disponíveis,no mínimo, 8
(oito) horas (dentro do horário comercial) por dia údl;
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6.4.1.6 !!!!eg!;idasb:

os sistemas

de informação

deverão

manter

os dados íntegros,

consolando os acessossimultâneosà basede dados e respeitandoos pí:incípios
ACID Atomicidade, Consistência,Isolamento e Durabilidade;

6.4.1.7Ma1111Ec11jlzilidask:
a documentação,inclusive do código-fonte, gerado pela
CONTRATADA, deverá ser clara e completa. Os sistemas de informação
desenvolvidos deverão seguir o padrão de nomenclatura de objetos de banco de
dados definido pela Funpresp-Exe.
6.5

Segurança da Informação
6.5.1

A CONTRATADA deverá obsewar, rigorosamente, todas asnormas e procedimentos
de segurançaimplementados no ambiente de Tecnologia da Informação da FunprespExe

6.5.2

A CONTRATADA não poderá indicar profissionais pata execuçãodos serviçoscom
características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou
credibilidade da Funpresp-Exe.

6.5.3

A CONTRATADA deverádar ciência e providenciaros mecanistnosque julgar
necessáriospara que seus empregadoscumpmm as normas e procedimentos de
segurançada informação instituídos pela Funpresp-Exe.

6.5.4

A

CONTRATADA

responderá

pelo

não cumpl:isento

por quaisquer

de seus

empregados das normas e procedimentos de segurançada informação instituídos pela
Funpresp Exe
6.5.5

A CONTRATADA

deverá seguir as normas, padrões e regulamentos de segurança da

informação expressosna política de segurançada Funpresp-Exe.
6.5.6

A CONTRATADA deverá adotar critérios adequadospara o processo seletivo de
profissionais que irão atuar diretamente na execução do objeto, com o propósito de
evitar a incorporação de pessoascom característicase/ou antecedentesque possam
comprometer a segurançaou credibilidade da Funpresp-Exe.

6.5.7

A codificação dos sistemas com recursos web deve incorporar, sempre que aplicável,
as boas práticas de padrões de segurança, tais como:

6.5.7 l Implementação de ctiptografia não reversível para senhas gravadas em bancos de
dados;

6.5.7.2 Proteçãode credenciaisde acessopelo uso de conexõesSSL com criptografia forte
nos

processos

de Zgy/#;

6.5.7.3 Para aplicaçõescom tráfego de dados sensíveispela Internet, utilização de conexões
SSL com criptograHíaforte;
6.5.7.4 Proteção contra Cmíi-.f//e i'ó»@#/« (XSS);
K.
n..'
v-./n q 7
1 +./q
X LvL\-\Ítv-x

\#

entra

.fOL/

./

ó#a

;,

6.5.7.6Gerenciamento
de cookiese /oÉe//rde sessãocom o intuito de protegeros
identiHlcadores de sessão dos usuários;
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6.5.7.7 Retnoção dasinformações sensíveisde parâmetros GET passadosvia URL;
6.5.7.8 Validação de parâmetros e dados informados pelo usuário.
6.6

Metodologia de desenvolvimento
6.6.1

A CONTRATADA deverá adorar a metodologia de desenvolvimento ágil .fCRU/V
para gestão e planejamento dos projetos de software.

6.6.2

A

CONTRATADA

deve disponibilizar

um

Gerente

Técnico

(.çav//7/ /\4ai/er),

responsável por coordenar as atividades relacionadas ao ciclo de execução da OS e por

atuar como interlocutor técnico junto à GETIC, incumbido de receber, diligenciar,
encan)inhar e responder por questões técnicas, além de organizar o pessoal técnico da

CONTRATADA.
6.7

Testes

6.7.1 Teste unitário
6.7.1.1 A CONTRATADA deverá executar os testes unitários sobre cada componente do
produto de software construído, baseado no plano de teste.

6.7.1.2 Entende-se como Teste unitário aquele realizado isoladamente sobre a menor
unidadc do prometode software (por exemplo: um método), que deve abranger pelo
menos as técnicas de teste Caixa Preta e Caixa Branca.

6.7.1.3 Deve ser entregue, )unto com os artefatos construídos, toda a documentação
contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as atividades de
auditoria do trabalho de teste.
6.7.2

Teste integrado

6.7.2 l A CONTjtATADA

deverá executar os testes integrados sobre cada componente do

produto de sofnvareconstruído, baseadono plano de teste.
6.7.2 2 Entende se como Teste integrado aquele realizado atravésda navegaçãode forma

progressiva e ordenada pelas telas ou estruturas internas do software onde seus
elementos são combinados e testados para avaliação das suas interações.
6.7.2

3 0 Testeintegradopoderáocorrerem ambientede desenvolvimento
e/ou
homologaçãoda FunprespExe, se for de interessedesta,a fim de verificar o

6.7.3

funcionamento do aplicativo em ambiente semelhante ao de pmdução, e assim,
antecipando problemas que viam a ocorrer após a implantação.
Teste do sofüvare

6.7.3.1A Funpresp-Exeverificará a execuçãoe evidênciasdo teste sobre o produto
desenvolvido, de fomla a garantir pleno atendimento aos requisitos especificados.

6.7.3.2Entende-se como Teste do software a execução controlada da aplicação,
verificando se o seu comportamento ocorre de acordo com o especificadono
serviço, buscando assim mostrar se os resultados estão respeitando os padrões
estabelecidos na especificação funcional.
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6.7.4

Testes automatizados

6.7.4.1 Entende-se como testes automatizados aqueles realizados de forma integrada e
gerenciados visando mais qualidade, menor tempo e menor custo;

6.7.4.2 0s testes automatizadosdeverão contemplar os Testes Funcionais e Testes
Não-Funcionais;
6.7.4.3 A

CONTRATADA

deve enuegar

)unto

com

os

artefatos consta:uídos

toda a documentação
contendoas evidências
de teste,que servirãode
subsídiopara as atividadesde auditoria do Uabalho de teste realizadopela
contratada. Essa auditoria poderá ser realizada pela Funpresp-Exe ou por
empresa por ela designada.
6.8

Hlomologação

6.8.1

O processo de homologação deverá ocorrer no ambiente da Funpresp-Exe, e deverá
contemplar duashomologações:

6.8.1.1 Homologação técnica: Avaliação técnica e de requisitos não-funcionais;

6.8.1.2 Homologação func oral: Conformidade dos requisitos filncionais, não-funcionais e
regras de negócio.
6.8.2

A CONTRATADA devem:á
acompanhar presencialmente o processo de homologação,
sem ânus adicional para a Funpresp-Exe

6.8.3

A Funpresp-Exe exigká a especificação dos casos de testes pela CONTRATADA,

Garantia

6.9

6.9.1
6.10

de
acordo com a especificação dos requisitos encaminhados pela área demandante,
baseado no plano de testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

Prover garantia aos serviços prestados por 90 (noventa) dias corridos, contados do dia
posterior à entrega dos produtos, independente da expiração da vigência conuatual.

Geradores de código

6.10.1 Admite-se a utilização de geradoresde Código, desdeque a aplicaçãogeradaadmita
manutenção evolutiva de fácil execuçãoe apresenteperformance adequada,além do
atendhnento a todos os requisitos listados neste 'lR.
7.

00S NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO(NMS)

7.1

Os NMS objetivam definir as responsabilidades
e ptocedunentosque deverãoser
seguidos pelas partes envolvidas, visando o acompanhamento dos Níveis de Serviços,
em complementação às obrigações acordadas em contrato.

7.2

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, )unto à Nota Fiscal, relatório de
acompanhamento, contendo a medição dos NMS.

J
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7.3

A Funpresp-Exe avaliará os serviços executados em cada OS por meio da utilização de
Indicadores de NMS, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a
Funpresp Exe e a CONTRATADA com a 6lnalidadede afeú- e avaliar aspectosde
tempo e qualidade relacionados aos serviços contratados.

7.4

O valor previsto para pagamento de uma OS poderá sofrer desconto ou glosa,
dependendo do valor atingido para cada Indicador, conforme definido nas tabelasdeste
tópico.

7.5

O desconto ou glosa não será aplicado se a Funpresp Exe der causa à variação do
Indicador como, por exemplo, indisponibilidade da área demandante, alteração de
escopo,dentre outros.

7.6

Durante os ptimekos 90 (noventa) dias do contrato, a critério da Funpresp-Exe,
eventuais falhas poderão ser relevadas e dispensadasas sanções decorrentes do não
cumpl:imento dos NMS, como período de a)uste, desde que a CONA.'RATADA

comprovadamentedemonstre que os trabalhos de execução das OS estão em
andamento com a entrega dos produtos e artefatos esperados.
7.7

Os Indicadores serão medidos desde o início da execuçãoconuatual, nas periodicidades
definidas, e a CONTRATADA será informada dos resultados, para que providencie as
eventuais adequações que se Htzeremnecessárias na dinân)ica da prestação dos serviços.

7.8

Toda OS seráclassificadaconfonne o nível de cridcidade:
7.8.1

Alta: Incidenteque possatornar inoperanteo sistemada CONTRAI-'ANTE por
inteiro ou uma parte maioritária que é essencialaos negóciosdiários. E também
consideradocriticidade alta o incidente que gerar perda ou inconsistêncianas
i n fn I'm

7.8.2

., .-À'-

ç

Méçib: Incidente sem paralisaçãode sistema,mas com indisponibiLdadede
parte/módulo do sistema ou dados que sejam essenciais para o negócio. Esse tipo de

erro tem como principal característicao fato de apesarde observadaa degradação,o
sistema continua disponível, porém necessitando de atualização e/ou correção de
rotinas/dados. Serviços de desenvolvimento inicial de novo sofCwatesempre serão

inicialmenteconsideradoscomo criticidade média, com o "Tempo da Solução''
correspondendo à entrega do pré-escopo da OS.
.Baila: Incidente que representa falhas mính-nasque não estão afetando a performance,
serviço ou operação da Funpresp, ou ainda a função afetada só é usada eventualmente
ou temporariamente.
7.9

A tabelade tempo para o início do atendimento a uma OS seráconforme a seguir,em
horas Úteis:
'FURADATI A qnT TTf'Ã n

CRITICIDADE

TEMPODOI'CONTADO

Alta

em até l hora

Média

em até 3 horas

em até 8 horas
em até 24 horas

Baixa

em até 6 horas

em até 72 horas

(após I' contato)
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7.10

Indicadores

1. Indicador de Produtividade Média (IPM)
Aplicado aos serviços: Des'n-l«'me«!Q e Àla!!!!!ÊQç& (e«eto ma--tenção corretiva)

Finalidade:

Aferir a produtividade e tempestividade da execução dos sendços

Metas a cumprir:

Elaboração e entrega de todos os produtos contidos no escapo da OS em
conformidadecom a produtividade Esoeci6ícada
na OS

Periodicidade:

A cada OS emitida, após a homologação da enuega
IPh'í = [ (PF.6lnal / N' sprints.rea]izadas)

/ (PF.estimado

/ N'

sprints.estimadas)] x 100
Onde:

Fórmula:

e PF âínal:quantidade de pontos de função na contagem Gmaldo produto da OS
B PF.estimado: quantidade de pontos de função obtidos mediante contagem
estimadaao início
e N' sprints.realizadas: quantidade de sprints realizadas na execução da OS
e N' sprints.estimadas: quantidade de sprints estimadas para a realização da OS

Acima de 100%:
Retenção ou glosa:

Aceitável

Entre 85% e 99,9%: Aceitável

Não se aplica desconto ou glosa
Não se al)lacadesconto ou glosa

Entre 75% e 84,9%: Sancionáve]
Abaixo de 75%:
Sancionável

2% sobreo valor da OS
5% sobreo valor da OS

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
Aplicado aos serviços: bl8Qy!unção corretiva

Finalidade:
Metas a cumprir:
Periodicidade:

Aferir a tempestividade no atendimento de manutenções corretivas
Nlanutenção corretiva

com

realização de testes funcionais

e subsequente

disponibilização da solução no ambiente da Funpresp-Exe.
A cada OS emitida, após a homologação da entrega

IÀT = ( Prazo.realizado / Prazo.máximo) x 100

Onde:
Fórmula:

e Prazo Realizado= Quantidade de tempo, em unidade definida na OS
(minutos, horas, dias ou meses), decorrido ergue a abertura da OS e a

disponibilização da solução, em ambiente da Funpresp Exe, da versãoque
recebeu o aceite

e Prazo.Máximo

= Prazo máximo acordado entre as partes para realização da

meta desteindicador. em unidade de minutos. horas. dias ou meses
Até 100%:
Aceitável
Não se aplica desconto ou glosa

Retenção ou glosa:

Observação:

Entre 100,1% e 150%: Sancionável
Entre 150,1% e 200%: Sancionável
Acima de 200%:
Sancionável

1% sobre o valor da OS
2% sobre o valor da OS
5% sobre o valor da OS

Em manutenções corretivas durante o período de garantia, o desconto será
substituído nor uma advertência.
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8.

DO VOLUME
UNIDADEDE
MEDIDA

VOLUME
ESTIMADO
MENSAL

VOLUME TOTAL

SERVIÇO
(1) Dç ç :QlyjDenlo de soluções de sofnvare

Ponto deFunção

35

420

(2) Manuten@ao de soluções de sofnvare

Ponto deFunção

15

180

ESTIMADO (U
MESES)

9.

DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1

Os serviços serão realizadosem ambiente da CONTRATADA. Eventualmente poderão
ser realizados na Funpresp-Exe, a depender de sua natureza, tais colmo as atividades que
necessitemda participação direta das equipes da Funpresp-Exe, colmo, por exemplo,
levantamento de requisitos, reuniões e apresentações,e as atividades relacionadas ao
acessoou à análise do ambiente operacional das soluções de software.

9.2

O Gerente Técnico da CONTRATADA deve estar presente na Funpresp-Exe, pelo
menos, em todas as reuniões de abertura (Planejamento) e de encerramento (Revisão e
Retrospectiva) de pn#zi.

9.3

O deslocamento eventual de prestador de serviço da CONTRATADA para a Funpresp
Exe não implicará, de nenhuma forma, em acréscimo ou inaloração nos valores dos
serviços, bem como nenhum tipo de pagamento correspondente a deslocamentos,
diárias, horas extras ou adicionais noturnos.

9.4

A definição do horário de trabalho para a execução das atividades nas instalações Da
Funpresp-Exe deve ser acordada com a Funpresp Exe.

9.5

Como padrãoe quando nào especificadoem contrário, considerar-se-ácomo horário de
expediente o período compreendido das 08:00h às 20:00h, nos dias úteis.

9.6

Os serviços eventualmente realizados fora do horário de expediente, aos sábados,
domingos e feriados, seja no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente da
Funpresp-Exe, não implicarão nenhum acréscimo ou majoraçào nos valores pagos à

CON'TRATADA.
9.7

Os prazos específicos,quando não fixados nesteTR, serão consignadosna respectiva

os
9.8

Como padrão e quando não especificado em contrário, todos os prazos serão contados
em horas úteis ou dias úteis.

9.9

Os serviços deverão ser prestados tomando por referência o horário e calendário de
Brasília DF

10.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE

10.1

As empresas, registradas ou não no SICAF, deverão comprovar a quali6lcaçào técnica,

conforme abaixo:

lo.l.l

Apresentação de atestado(s) de capacidadetécnica, expedido(s) por pessoasjurídicas

de direito público ou privado, que comprove(m) a expel-iênciae qualificação da
licitante em serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto
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da licitação, mediantedesenvolvimento de uma soluçãode, no mínimo, 210 pontos de
função, admitida a soma de atestados, sendo pelo menos um deles não inferior a 120
pontos de função.
10.1 2xComprovação para o Gerente Técnico:

lO.1.2.IExperiência mínima de 3 (três) anos na condução de serviços compat:íveiscom o
objeto, em liderança de tomeságeisem projetos de construção de software utilizando
a metodologia .fcnz//w,
mediante apresentação de declaração da licitante, acompanhada

dç'currículo do profissional.

lO.1,,2.2Formação
de nível superior,graduaçãoou pós-graduação,
em Tecnologiada
Informação ou áreascorrelatascom diploma fornecido por instituição reconhecida
pelo Ministério
10.1 .2.3Cerdâcação

de Educação (MEC) .

Ce/!@ed .fcm/m .A4aí/?r(CSM)

da .çm7/m.,4Z/za//c?,mediante a apresentação "

>

do certüicado
10.1

3 Declaração da licitante de que possui suporte administrativo, apatelhamentoe
condições adequadas,bem assim pessoal qualificado, disponível para a execução do
objeto destalicitação.

10.1 4 Declaração da licitante de que seguea metodologia de Uabalho de Fábrica de Software

(requisitos, prometo,programação, testes e homologação), abrangendo profissionais
capacitados e processos, procedimentos e artefatos estruturados.

DOTIPODALICITAÇÃO

11.

l l.l

A incitaçãoserána modalidadePREGÃO, na formaELETRONICA, do tipo menor
preço, conforme descrito neste 'lR.

u.

DOS MEC.ANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

12.1

/

O Plano de Comunicação tem por objetivo fomxalizar a relação cotidiana entre as partes,
evitando mal-entendidos de forma a garantir a eficiência do conuato e a transparência

na sua gestão. Este plano estabeleceos documentos que serão utilizados para a
comunicação formal:

RESPONSÁVEL

DOCUMENTO
Termo de Aceite

EMISSOR

DESTINATÁRIO

Funpresp-Exe

CON'l'RATADA

Funpresp-Exe

CON'l'RATADA

Abertura de
Chamado
Relatório de

Atendimento

MEIOS

PERIODICIDADE

Papel
Cento:al de

Atendunento,

único
Por OS

Site ou e-mail

CON'l'RATADA

E-mail ou
Funpresp-Exe

Por OS

papel

©
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DO SIGILOE CONFIDENCIALIDADE

.l,,- u-

13.1

A CONTRATADA

deverá fumar Termo

de Compromisso

contendo

declaração de

manutenção de sigilo e respeito às normas de segurançavigentes na Funpresp Exe, a ser
assinado pelo seu representante legal, confomle anexo l.
13.2

A CONTRATADA deverá ü-luar Termo de Ciência da declaração de manutenção de
sigilo e das normas de segurança vigentes na Funpresp-Exe, a ser assinado por todos os
empregados diretamente envolvidos na execução dos serviços, conforme anexo ll

13.3

Quanto ao sigilo e confidencialidade dos dados e informações disponibilizadas pela
Funpresp-Exe para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA

se compromete

a

13.3.1 Manter completo sigilo e confidencialidadesobre dados, informações e documentos
obtidos em virtude da execuçãodos serviços,bem como sobre todos os resultadose
análisesdeles decorrentes, obrigação esta válida mesmo após o encerramento do
conuato por qualquer motivo, uansferindo à FunprespExe a propriedade dos
resultados para todos os efeitos legais;
]3.3.2

Responsabilizar se penal,

civil

e

administrativamente

pelos

danos

causados

diretamente à Funpresp Exe ou a tercciros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
incluindo

por

parte

de

seus

prepostos,

não

excluindo

ou

reduzindo

essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Fundação;

13.3.3 Adorar asmedidas e as políticas necessáriasà preservaçãodo sigilo e conãdencialidade
dos dados e informações recebidos em virtude da execuçãodo contrato;

13.3.4 Utilizar os dados e infonnaçõesrecebidosexclusivamente
para a execuçãodos
serviços;

13.3.5 Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Funpresp Exe quando do uso de suas
instalações ou recursos;

13.3.6 Divulgar dados e informações somente após prévia e expressaautorização da
autoridade competente da Funpresp-Exe; e

13.3.7 Adotal políticas de gestão e as medidas necessáriasà preservação do sigilo das
informações da Funpresp-Exe.
14

Ü

14.1

DAVIGENCIADOCONTRATO
O prazo de vigênciado contrato seráde 12 (doze)mesesa contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60

(sessenta)meses,nos termos do art. 57, incisa 11,da Lei n' 8.666/1993, desdeque haja
autor-ização fotma] da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a) os serviços tenhatn sido prestados regularmente;
b) a Fundação mantenha interesse na realização do serviço;

c) o valor do contrato permaneçaeconorúcamenteventa)osopara a Fundação;

14 ,,,--l
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d) a Conuatada manifeste expressamente interesse na prorrogação
14.2

Os sei-aços contratados serão executadosde forma contínua e indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, de acordo com as necessidadesda Funpresp-Exe.

14.3

A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

14.4

A prorrogação de contrato deverá set promovida mediante a celebraçãode termo
aditivo.

DAGARANTIACONTRATUAL

15
15.1

A CONTRATADA, no prazo de até lO (dez) dias apósa assinat:ura
do Termo de
Contrato, prestarágarantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do
Connato, que será libei-ada de acordo com as condições previstas neste TR, conforme
disposto no art. 56 da Lei n' 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.

15.1 l

15.1

A inobservância do prazo Ruído para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o máximo de 2% (dois por cento).

2 0 atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Funpresp-Exe a promover a retenção
dos pagamentosdevidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor

do contrato a título de garantia,a serem depositadosjunto à Funpresp-Exe,em
dinheiro, com correção monetária.
15.2

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de mais 3 (três) mesesapós o término da vigência contratual.

15.3

A garantia assegurará,qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.3 l

Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas.

15.3 2 Prejuízos causadosà Funpresp-Exe ou a terceiro, deconentes de culpa ou dolo durante
rl

\,A.\,\,Lll3.dtv

\Av

\,\lll

Lla

Lva

15.3 3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Funpresp-Exe à Contratada.
15.4

A modalidade seguro-garantiasomente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados acima,

15.5

A garantia em dinheiro deverá sét efetuada em conta específica da Fundação, com
correção monetàna.

15.6

No caso de alteraçãodo valor do conuato, ou prorrogação de suavigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

15.7

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga:se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de lO
(dez) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.

r'
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15.7.1

15.8

A Funpresp Exe não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
a)

caso í:ortuüto ou força maior;

b)

alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

.))

descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de fitos ou
fatos praticados pela Funpresp-Exe; e

d)

fitos ilícitos dolosos praticados por servidores/empregados da Funpresp
Exe

Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as

previstas neste itetn.
15.9

Será considerada extinta a garantia:

15.9.1 com a devolução da apólice, carta dança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas etn dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração

da Funpresp Exe, mediante termo circunstanciado, de que aConuatada cumpriu todas
as cláusulas do contrato;
15.9

16.
16.1

17.

2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Funpresp-Exe não
comunique a ocorrência de sinistros.
T)A T)r)TAT'Ãfl ílRTARAnNTTÁ nTA
As despesasdecorrentes da conuatação correrão à conta dos recursos constantes do
Plano de Gestão Administrativa PGA da Funpresp-Exe.

DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS C\L-

17.1

A CONTRATADA obrigar se-á a entregar os serviços estritamente de acordo com as
especiHlcaçõesconstantes deste TR, responsabilizando se pelo [efazimento total ou
parcial, na hipótese de se constatar defeitos na execução ou estiver em desacordo com

as especificaçõesadotadas.O Fiscal deve, neste caso, comunicar fonnalmente à
GELOG, quaisquer ocorrências quanto à execução dos serviços, para anotação e adoçào
das medidas cabíveis.

17.2

A qualidade dos serviços da solução será mensurada pot tneio da vetinicação de
resultados obtidos na prestação dos serviços demandados de acordo com prazos,
procedimentos e critérios estabelecidos pela Funpresp-Exe, ficando a CONTRATADA
sujeita a penalidades se for identi6cada inexecução total ou parcial do serviço.

17.3

Serão considerados como aceitos e atendendo aos requisitos os serviços executados pela

CONTRATADA que tiverem seu respectivoTermo de RecebimentoDefinitivo
emitido pela Funpresp-Exe,podendo ser caracterizadopor aceite em Nota Fiscal:
conforme detalhamentoa seguir:
17.3.1 Serviço de ]l)C$CliXSZIXll11ç111e:
(üsponjbilização e operacionalizaçãoem ambiente de
Produção da Funpresp-Exe do software demandado e entrega da documentação
associada ao software.
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17.3 2 Serviço de b4a8111ç!!çãQ:
realizaçãoda atividade prevista, com o reparo necessárioà

soluçãoe disponibilização ftlncional em ambienteprodutivo.
18.

DO CONTRATO (~}/L

18.1

Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinaro Termo de Contrato.

18.2

Previamente à contratação, a Fundação realizará consulta "on lhe" ao SICAF, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados CADIN, cujos resultados
serão anexados aos autos do processo.

18.3

Na hip(5tesede irregularidade do registro no SICAF, o Contratado deverá regulam-azar
a
sua situação perante o cadasuo no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.

18.4

Alternativamente à convocação para comparecer perante a Fundação para a assinatura

do Termo de Contrato,a Fundação
poderáencaminha-lo
para assinatura
do
adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrânico, para que sejaassinadoou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento
18.5

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatádo e aceita pela Fundação.

18.6

Seo adjudicatádo,no ato da assinaturado Termo de Contrato,não comprovarque
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se
à assinatura,poderá ser convocado outro hcitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabihdade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sançõesprevistas neste Edital e das demais cominações legais.

.rl

19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

\04,

19.1

Executar os serviços confom)e especificações deste TR, com a alocução dos empregados .,/
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

19.2

Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ~/
exigidas para a contratação.

19.3

Atender prontamente as reclamações da Funpresp-Exe, prestando os esclarecimentos L/devidos e efetuando as correções e adequaçõesque se fizerem necessárias.

19.4

Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidadeque verificar na .
execuçãodos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, v
apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela Funpresp-Exe.

19.5

Exercer a direção técnica e administrativa, utilizando de mão de obra especializada sem
nenhum vínculo empregatício com a F'unpresp-Exe, promovendo o console de jornada
e dos serviços, relacionado a execução do Contrato.

19.6

Responsabilizar-sepor todas as despesascom material, mão de obra, acidentes de

9
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trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes,
imateriais, seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou

espécie e quaisquer outras despesasnecessáriasà perfeita execução dos serviços
contratados.
19.7

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Funpresp Exe.

J

19.8

Designei: formalmente um preposto responsável pela execuçãodos serviços, que será a
pessoade contato entre a CONTjtATADA
c a Fiscalizaçãoda Funpresp Exe.

J

19.9

Reparar, coligir ou substituir, às suas expensas,no todo ou ein parte, os serviços ein
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantesda execução,no prazo
fixado pelo ãscal técnico do contrato.

19.10

Responsabilizar-se pelos danos causados dii-etamente à Funpresp-Exe ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindo ou reduzindo
essaresponsabilidade a ãscalização ou o acompanhamento da Fundação.

19.11

Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer ouça
informação acerca dasatividades executadassem prévia autorização da Funpresp-Exe.

19.12

Não tmnsferir a ouvem, no todo ou em parte, os serviçosavençados,responsabilizando
se,em qualquer caso,única e exclusivamente a CONTRATA[)A por todos os serviços.

19.13

Cienti6car o Rlscaldo contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anos-inalidadeou irregularidade verificada na execução dos serviços, mantendo um
"diário de ocorrências" durante toda a prestação dos serviços.

19.14

Elaborar relatórios e pareceres técnicos, a qualquer tempo, durante a execução do objeto

J

ora contratado,de tnodo a pennitir o efetivo acompanhamento
dos trabalhospela
Funpresp-Exe, sempre que solicitado, a serem entreguesno prazo suado pelo 6lscal
técnico do contrato
19.15

Fornecer

à Funpresp-Exe,

sempre que solicitados,

e em tempo

hábil,

todos os

esclarecimentose informações necessáriosrelacionados às atividades desenvolvidas por
força desteContrato.
19.16

Observar os Níveis Mínimos de Serviço (NMS), fornecendo as informações necessárias
para seu acompanhamento e aferição.

19.17

Não empregar menor de dezesseisanos, exceto na condição de aprendiz pata os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso e insalubre.

19.18

Propiciar todos os meios e facilidades necessáriasà fiscalização pela contratante, cujo
representante terá poderes pata suster o serviço, total ou parcialmente, eín qualquer
tempo, sempre que considerar a medida necessária,com a devida motivação.

19.19

Quando especificada,manter, durante a execuçãodo Contrato, equipe técnica composta
por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualiHlcadospara a prestação dos

q

]

serviços.
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19.20

Nlanter a produtividade ou a capacidade mínima durante a execução do contrato,
conforme art. 18, inciso 1, alínea"g'', da IN SLTI/MP n' 4/2014.

\/

19.21

Pertencem à Funptesp-Exe os direitos de propriedade intelectual e direitos automis das
soluções entregues, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados.

./

19.22

Quanto ao sigilo e conâídencialidade
dos dadose informaçõesdisponibilizadaspela
Funpresp-Exepara a perfeita execuçãodeste Contrato, a CONTRATADA se
compromete

a:

19.22 l manter completo sigilo e confidencialidade sobre dados e informações obtidos em

virtude da execuçãodo Contrato, bem como sobre todos os resultados e análisesdele
decorrentes, obrigação esta válida mesmo após o encermmento do Conuato por
qualquer motivo, transferindo à Funpresp-Exe a propriedade dos resultados para
todos os efeitos legais;
19.22 2 responsabilizar-se penal, civil e adminisuativamente pelos danos causados diretamente

à Funpresp-Exe ou a terceiros, decorrentesde suaculpa ou dolo, incluindo por parte
de seusprepostos, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidade a fiscalização ou
o acompanhamento da Fundação;
19.22 3 adotar as medidas e as políticas necessárias à preservação do sigilo e conâídencialidade

dos dados e informações recebidos em virtude da execução deste Contrato;
19.22 4 utilizar os dados e informações recebidos exclusivamentepara a execução deste

contrato;
19.22

5 divulgar dados e informações somente após a prévia e expressaautorização da
autoridade competente da Funpresp-Exe;

19.22 6 utilizar empregadoshabilitados para a execuçãodos serviços,em conformidade com

as normas e determinações em vigor.
19.23

Assumir as despesasdecorrentes do transporte, hospedagem e alimentação em função
da execução do objeto;

19.24 Instruir seus empregados quanto à necessidadede acatar as normas internas da
Fundação;
19.25

Quando no ambiente da Contratante, manter os seusprestadores de serviços sujeitos às
suas normas disciplinares, porém sem qualquer vínculo eínpregatício com a FunprespExe

19.26

Nlanter os seusprestadores de sel-aços e prepostos identiãcados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Funpresp-Exe; e

19.27

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,alertandoos a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de ftlnção.
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.tr 20.
20.1

20.2

DAS OBRIGAÇÕES DA FUNPRESP-EXE
Acompanhar e fiscalizar a execuçãodo contrato por um representanteespecialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/1993

Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidadespara a perfeita prestaçãodos
serviços.

20.3

Acompanhar e 6lscalizara execuçãodo objeto do contrato, sob os aspectosquantitativos
e qualitativos, anotando em registo próprio as falhas detectadas.

20.4

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especiãcações.

20.5

Atestar a nota fiscal/futura correspondente, após realizar rigorosa conferência dos
serviços prestados.

20.6

Efetuar o pagamento no preço e nas condições pactuadas.

20.7

Exigir o cumpúnento de todas asobrigações assumidaspela Contratada, de acordo com
as cláusulas conuatuais e os termos de sua proposta;

20.8

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/natura fornecida pela
contratada

20.9

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

20.1o

Nomear Gestor e FiscaisTécnico, Administrativo e Requisitantedo contrato para
acompanhar e fiscalizar a execuçãodos contratos, conforme o disposto no art. 30 da IN

SI.TI/MP n' 4/2014.
20.11

Encaminhar formalmente a demanda,por meio de Ordem de Serviço, de acordo com
os critérios estabelecidos neste TR, observando-se o disposto nos ans. 19 e 33 da IN

SLTI/NIP n' 4/2014.
2o.12

Receberos serviçosque estejamem conformidadecom a proposta,observandoo
disposto no art. 21 da IN SLT]/MP n' 4/20]4.

20.13

Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando
cabíveis.

20.14 Não praticar fitos de ingerência na adminisuação da Contratada, tais como:
20.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveispor ela indicados, exceto quando o objeto da
conUataçãoprevia o atendimento direto, tais como nos serviços de recepçãoe apoio
ao usuano;
20.14.2dhecionar a contratação de pessoaspara trabalhar na empresaContratada;
20.14.3promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilização destesem atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação
e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
20.14.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colabomdores eventuais do próprio
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órgão ou entidade responsávelpela contratação,especialmentepara efeito de
concessão de diárias e passagens.
20.15

21.
21.1

Assegurarque os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo
do contrato, incluindo a documentação,o código-fonte de aplicações,os modelos de
dados e as basesde dados, pertençam à Funpresp-Exe.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO ~oZ.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem-se na
veriãcação da conformidade

r')

da prestação dos serviços e da alocução dos recursos

necessários,de forma a asseguraro perfeito cumpl:isento do contrato, devendo ser

./

observado o disposto nos artigos 58, inciso 111,66, 67 e 73 da Lei n' 8.666, de 1993.
21.2

O responsável pelo acompanhamento

e 6lscalização deverá ter a experiência necessária

para o acompanhamentoe controle da execuçãodos serviços e do contrato, cuja
incumbência é monitoras constantementeo nível de qualidadedos selüços para evitar
prejuízos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando vetiHicar um viés
contínuo de desconfomlidade da prestação do serviço à qualidade exigida, no tocante às

suas atribuições, podendo, inclusive, culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1993.
21.3

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos

de controle, que compreendam a mensuí-açãodos seguintesaspectos:

21.4

21.5

,)

os resultados alcançadosem relação aos serviços, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada;

b)

a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

c)

verificar o cumprimento dasdemais obrigaçõesdecorrentesdo contrato;

d)

consultar a regulam-idade
fiscal da Contratada.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidadeinferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Funpresp-Exe.

«

À Funpresp-Exe será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços

prestados, se em desacordo com o Contrato, devendo a Contratada refazer os seí:viços
rejeitados sem ânus adicionais.
21.6

A assistênciada fiscalizaçãoda Funpresp-Exe, de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da Contratada, na prestação dos serviços a serem executados.

21.7

Exige a

apresentação juntamente com a nota âíscal/futura, dos documentos
relacionados abaixo para conferência e posterior ateste:

,)

Certidão Negativa de Débito da Previdência Social -- CND;

b)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
21

Fundação de Previdência Complementar do Scn'idos Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A Sala202/203/204 Ed. Corporate FinanciamConter Brasília/DF 70712-900-(061) 2020-9700
wnwv.funpresp.com.br

/''
\

@

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
Ativada União;

n.]...l

')

Certidão
Negativa
de Débitos
das Fazendas
Distrital/Municipal
de seu domicílio ou sede;

d)

Certidão de Regularidade do FGTS

')

Regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-lhe'' ao sistema de
CadastlamentoUnificado de Fornecedores SICAF ou na impossibilidade de
acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrânicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

0

Certidão relativa à inexistência de débitos trabalhistas extraída do sítio

l

\.,U\,J.

AI,

Estadual

e

CRF;

h ttn: Z Zwww. tst.i us.brZcertida o

J

:''*

O representante da Funpresp-Exe deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adorando as providências necessáriasao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais,conforme o disposto nos S$ 1o e 2o do art. 67 da Lei No 8.666, de 1993.

J

:..'

O descumpúnento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assuílnidas

22.
22.1

pela Contratada ensejaráa aplicação de sançõesadministrativas, previstas neste TR e na
legislaçãovigente, podendo culminar em rescisãocontratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei No 8.666/1993.

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

Ü

O acaso injustinlcado ou a inexecução parcia] ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA às seguintespenalidades:

,)

Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim
entendidas aquelasque não acarretetn prejuízos significativos para a Funprcsp
Exe;

b)

multa

bl) de 0,33%(zerovírgulatrinta e três por cento)ao dia do valor do item
inadimplido, até o limite de 30 (tJ-anta)
dias, totalizando 10% (dez por cento)
do valor do item inadimplido;
b2)

de 10% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplido, caso a
inadimplência ultrapasse o 30' (trigésimo) dia, o que poderá ensejar a rescisão

urüateral do contrato;

.)

Suspensãotemporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Funpresp Exe, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d)

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação pei-ante a própria autoridade que aplacou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarch a Funpresp-Exe pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
na alínea anterior.

22 4'E\'
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22.2

A sanção de declaração de inidoneidade observa a competência prevista na Política de
Alçadas da Funpresp-Exe, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de lO (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabiLtação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

22.3

As sançõesprevistas neste instrumento são independentesentre si, podendo ser
aplicadasde forma isolada ou cumulativamente,sem prejuízo de outms medidas
cabíveis.

Í'3

22.4

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de lO (dez) dias comidos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela Funpresp-Exe.

22.5

Não será aplicadamulta se,comprovadamente,o atraso da execuçãodos serviços advir
de caso fortuito ou motivo de força maior.

22.6

As sançõesprevistas nas alíneas"c" e ''d" do subitem 14.1 poderão também ser aplicadas
às empresas, em razão do presente contrato:
a) tenham sofHdo condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) tenham praticado fitos Matos, visando fmsuar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Funpresp-Exe em virtude
de fitos ilícitos praticados.

22.7

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo

que assegurará o contraditório

e a ampla defesa à Contratada,

obsen'ando-seo procedimento previsto na Lei n' 8.666/1993, e, subsidiariamente,na
Lei n' 9.784/1999.
22.8

A autoridade competente, na aplicação das sanções,levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o carátereducativo da pena, bem como o dano causadoà
Funpresp-Exe, observado o princípio da proporcionalidade.
22.9

As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registadas no SICAF, sem prejuízo das
demais cominações legais

DO PAGAMENTO

23.
23.1

O pagamento deverá ser efetuado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre
no mês subsequenteda prestação do sendço.

23.1 l

A nota fiscal/batuta, contendo o detalhamento dos serviços executados,deverá ser
entregue à Funpresp-Exe com pelo menos lO (dez) dias de antecedência da data limite

de pagamento.
23.2

Os pagamentos decorrentes de despesascujos valores não ulUapassem o limite de que
trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/futura, nos termos do
art. 5', S 3', da Lei n' 8.666/1993.

23.3

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesta'' pelo
23
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servidor/empregado competente, condicionado este ato à verificação da conformidade
da nota fiscal/natura apresentadaem relação aos serviços efetivamente prestados e aos
materiais empregados.
23.4

Havendo erro na apresentaçãoda nota fiscal/futura ou dos documentos pertinentes à
conuatação, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas

saneadoras.Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ânus para a Funpresp Exe.
23.5

Nos termos do artigo 36, S 6', da Instrução Normativa SLTI/MPOG n' 02/2008, será
efetuada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sançõescabíveis, caso sc constate que a Connatada:

23.5.1 não produziu os resultados acordados;
23.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou nào as executou com a qualidade
mínima exigida;
23.5.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da Solução

de Tecnologia da Informação, ou utiliza los com qualidade ou quantidade inferior à
demandada;
23.6

J 23.7
J 23.8

A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente, mediante anuência da
Funpresp-Exe.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

Antes de cada pagamentoà CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para
veri6car a ínanutençào das condições de habilitação exigidas neste conUato

23.9

Constatando se, )unto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será
providenciado sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regulam-ize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Funpresp Exe.

23.10

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

J

]

Exe deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto

à inadimplência

da CONTRATADA,

bem como

quanto

à existência

de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seuscréditos.
23.11

J

Persistindo a irregularidade, a Funpresp-Exe deverá adorar as medidas necessáriasà
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, asseguradaà
CONTRATAR)A

a ampla defesa.

23.12

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente
até que se decida pela rescisão do conta-ato,caso a CONTRATAR)A não regularize sua
situação junto ao SICAF

i 23.'3

Somente por motivo de economicidade, segurançanacional ou outro interesse público
de alta relevância,devidamentejustificado, em qualquer caso,pela autoridade máxima
24
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da Funpresp-Exe, não será rescindido o conuato em execução com a CONTRATADA
inadimplente no SICAF

J

23.14

Quando do pagamento,será efetuada a retenção tributada prevista na legislação
aplicável.

23.15

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA

não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
Gmanceim devida pelajFunptçsp-Exe, entre a data do vencimento e o efetivo
adim>lementó da pai:cel4u,é calcinada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM

= 1 x N xlVP, sendo:

E.i\'l = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a set paga.

l = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado
(TX

r

4- 100)

365

= Porcelit!(a{

100)

':f®

da tczx'a a)i11a{

6%

'{

0.00016+38

24.
24.1

DOREAJUSTE
Decorridos 12 (doze) mesesda data da assinaturado Contrato, o valor correspondente
aos serviços será reajustado aplicando-se o
Â;!3321e.=.lJ?Ç:À
- acumulado no período, nos termos da Lei n' 8.666/1 993, art. 40, XI,
c/c art. 55,111

24.2

Para fins do dá[cu[otio çealusKÍtnua], será sempre utilizado o ín(vice(]PCA) do mês
anterior ao dos marcos iflicial e anal.

24.3

Caso o índice estabelecidopara rea)ustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, seráadotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.

24.4

N a ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oâcial, para tea)ustamento do preço do valor remanescente
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Equipe de Planejamento da Contratação

l - Integrante Requisitante
B";$L;,-Íg.

de setembro de 2017

ll - Integrante

lll - Integrante Administrativo

Técnico

Brasília, Og de setembro de 2017.

Brasília, Og de setembro de 2017

. GÜca
Priscljt.Praga Vieira

.t... 'iB !0ç«.u-,'©)

r MichaelKreis

IGiuliane Braga Lourenço

Aprovo o presente Termo de Referência

Brasília,O g de setembro de 2017
''\

CARLos nKNKIQÜE.DB,AZKVEoo
Gerente de Tecnologia

MOREIRA

e Informação
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da Funpresp-Exe, não serárescindido o contrato em execuçãocom a CONT]R.ATADA
inadimplente no SICAF

J

23.14

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária
aplicável.

23.15

Nos casos de eventuais atrasos de pagatnento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, Ricaconvencionado que a taxa de compensação

prevista na legislação

financeira devida pela:.Funpresp-Exe, entre a data do venchnento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calctllada mediante a aplicação da seguinte fómlula:
EM = 1 x N x VP, sendo:
ENI = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcelaa sci paga

l = Índice de compensaçãofinanceira : 0,00016438,assimapurado
r

(r.Y +..100)
3Ó3

r.r

=

Pol'cp?it11al

da

taxa

a?i11a

Ó%

(õ e- t001
3Õ5

O,ODDlé+38

24.
24.1

DOREAJUSTE
Deconidos 12 (doze) mesesda data da assinatura do Conta:ato,o valor correspondente
aos serviços será [eajustado aplicando-se o

:Al11ple..=.J]3ÇÂ:
- acumuladono período,nos tem)osda Lei n' 8.666/1993,art. 40,XI,
c/c art. 55,111.

24.2

Para Hmsdo cálculo do }reajuste.anual, será sempre utilizado o índice (IPCA) do mês
anterior ao dos marcos inicial e amai.

24.3

Caso o índice estabelecido para reajustatnento venha a ser ext:lato ou de qualquer fonna
não possa mais ser utilizado, será aditado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislaçãoentão em vigor.

24.4

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para rea)ustamento do preço do valor remanescente.

a
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f:unpresp
Equipe de Planejamcnto da Contratação

l - Integrante Requisitante
Brasília, O8

de seEenabro de 2017.

ll - Integrante Técnico
Brasília, Og

de setembro

IJI - Integrante Administrativo

+

Brasília, Og dc setembro de 2017

clc 2017.

#
/
\' .l ;i'?'t,{ 1{,(-' ..,.:'{...{'(4

Priscijl Praga Vieira

1/.:,v..dl(.
'

Michael

Kreis

l

.í&.$ :.,.. j5 k'!."?
.Giuliane Briga Lourenço

'\provo o presente Termo de Referência

Brasí[ia,{.) < de setet-nbrode 20]7

q

CARLOS }iUNKiQÜK nB..AZKVKno hlOREIRA
Gerente dc Tccnologia c Informação
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ANEXOI
TERMO DE COMPROMISSOE MANUTENÇÃO DE SIGILO
CONTRATO N':
OBJET0=
GE.ÇTORDO CONA.R'ITO;:
CONTR,4T:.4N'r.E:
COJ\ll'RHT:,41),4:
PREPOJ7D l)H CO]VTliH7HI)H

Eu,
da

. declaro estar ciente

deCPF n'

que

habilitação

me

foi

conferida

para

manuseio da/do

No tocante às atribuições a mim conferidas, no âmbito do Tertno de Responsabilidade acima
referido, comprometo-me a:
a) manusear á(s) base(s) de dados apenas po' n'c'ssidade de set.viço, ou em caso de
determinação expressa,desde que legal, de superior hierárquico;
L !
b) manter a absoluta cautela quando da exibição de dados em tela, imp.tessora, ou, ainda,
na gravação em meios eleüânicos, a Himde evitar que deles venham a tomar ciência pessoas nao
autorizadas;

c) utilizar a(s) base(s)de dados estdtaínente conforme demandado pela Funpresp'Exe;
e

d) manter sigilo dos dados ou informações sigilososobtidas por força de minhas
atribuições, abstendo-me de revela-los ou divulga-los, sob pena de incorrer nas sançõescivis e
penais decorrentes de eventual divulgação.

BràÉíll.

de

de

N'OME:
MATRICULA

l
&
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ANEXO ll
TERMO DE CIÊNCIA
CONTRATO N':
OBIETO;
GESTORDO CONIR,4TO:
CON'r'R,4T.,'ANTE:

C'O/V7R,4T;41)H;

PREPOITOl)H C0]VI.liHTHI)d

Por esteinstrumento, os funcionáriosabaixo-assinados
declaramter ciênciae
ccnlhecer a declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança vigentes' na
Brasília,

de

de

CIENCIA
Funcionários da Conuatada

N'OME:
MATRICULA:

N'OME:
MATRÍCULA

N'OME:
MATRÍCI.JLA:

N'OME:
MATRJCUj.A

N'OME:
MATRÍCULA:

NOME:
MATRICULA

NOME:
MATRÍCULA:

N'OME:
MATRICU].A

N'OME:
MATRÍCULA:

N'OME:
MATRÍCULA

wn\av.funpresp.com.br

SerproMail

28/09/2017

SerproMail

wanbert.azeved

q!$1êi&.

©.;..3z.3

Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE

0

<3 -',
De gelog@funpresp.com.br
Qui, 28 de set de 2017 15:11
Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
@-l anexo
-FUNPRESP-EXE

Para : Eduardo Lins <eduardo.lins@surittec.com.br>
Cc : Gelog <gelog@funpresp-com.br>, Daniel Freitas
<daniel .freitas@surittec.com.br>
Prezado

Primeiramente, agradeço pela apresentação de vossa empresa e envio do respectivo
portfólio.
Ademais. informo sobre o envio do nosso Termo de Referência. conforme contato
telefónico, a fim de que seja formulada vossa proposta de preçoColocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos retorno com
a referida proposta.

Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792
De: "Eduardo Lins" <eduardo.lins@surittec.com.br>
Para: "Gelog" <gelog(@funpresp.com.br>
Cc: "Daniel Frestas"<daniel.freitas@surittec.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 12:19:37
Assunto: Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software FUNPRESP-EXE
Wanbert, bom dias
Sou Eduardo Lins. responsável pela área comercial da Surittec, empresa de tecnologia da
informação, com sede em Brasília.
Aproveito
a oportunidade
para apresentar
nossa empresa,
linhas
nosso interesse em evoluir nossa parceria (segue material institucional anexo).

de atuação

e renovamos

Quanto a demanda enviada, se for possível precisamos de mais detalhes em relaçãoao seu ambiente
tecnológico e soluções a serem atendidas, principalmente a linguagem utilizada e metodologia em face dos
artefatos exigidos nas entregas.
Outro ponto que poderemos considerar é a utilização de metodologia ágil, para que possamos elaborar uma
tabela de conversão PFx Homem/hora, inclusive com os artefatos mínimos necessários.
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Conte com a Surittec, seu parceiro tecnológico

Forte abraços

Eduardo Lias
Diretor Comercial
eç!!!a!.de.!ilu
@s u ri ttec. co m . b r

ll+SS 61 991948533

H +55 61 35265585 / +55 61 35265579

Skype: eduardo.coutinho.lins
Hangouts:gdtlB!.dQ.llD8

H surittec.com.br / suritraining.com.br / alnlesfére:çen!

Em 28 de setembro de 2017 11:40, Daniel Frestas<dêlt!!ê!:flE!!tês@slirittec.com.br>
escreveu:
Wanbert, bom dual
Gostaria que nos encaminhasse o termo de referencia, para que possamos mensurar os
valores para elaboração e envio da proposta.
Qualquer dúvida estou a disposição

Atenciosamente.

Daniel Freitas
Financeiro / Treinamento

daniel.freitâs@surittec.com.br
J55 61 98275-0161
.t55 61 3526-5585
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PD Estamensagempode conter informação canfldencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por let. Sevocêtlào for a
lestinatârio ou a pessoaautorizada a receber esta mensagem,nào pode usar. copiar ou divulgar as informações nela
:obtidas ou tomar qualquer ação baseada nessclsinformações. Se você recebeu esta mensagens por engano, porfavor. avise
mediatanlente ao remetente, respondendo o e mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

IEN)Thisnlessage!nay tontain confidencial or privileged Informcition and its confidentiality is pratected by law lfyau are not
he addressed or authorize(f person to receive this message,you nlust not use. copa, disclose or tape any oction based on ft or

Jny information herein. lfyou movereceived[his messageby mistake. please advísethe fender immediately by replying the ernailondthen

deletingit.

Thcfnkyoujoryourcooperation.

Em 28 de setembrode 2017 10:42, cada
https://correio.funDreso com hr/h/nrintmnqqnnn?id=P dQInfaaf nía7 440a nE1.4
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Prezados, bom dia.

rg Fts.X3

'0

8'
.h.

Solicito

o obséquio

de apresentar-nos.

com a brevidade

possíve], cotação

de prà#g"(]l'Áa&z

acordo com as características especificadas no modelo de proposta em anexo.

'i;B:3E

IMPOR'r.ANTE - Á cotacãí}dct'erá:

\

a Ser enviada em formato PDF

\

a Conter validade da proposta(se possíveligual ou superiora 30 dias)

\

a íhfõrtTiãr agencia êconta bancária(o pagamento será feito por meio de
eFlncorporar o valor do frete à cotação (dilliir o valor d(ifietãnõ

preço dã

oroduto)
[)BS 1: 0 pagumetito só set-á t'eílii=.udo APÓS o recebittie11to ({o pt'odlifo

[)BS 2: F«turutttcnfo eln notne du Futtdação de Pi'evilfêtlcia CotnplenteTttul'([o Setvittot'
PübLco Fe(tetttl (to Poder' Execlttivo -- FL!

013S3: S(-N Qli«di'a 02 BlocoA Salas2{)2/2(}3/2{}4Cotpol«tc Finattcial Celltel'/\ CEI'
71)7] 2- 9(} o .

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas

Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert .azevedo®fu noreso.caiu.br
Fone:(61) 2020-9349
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Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wa n be rt .azevedo@ fu nDres i2.caril!:br

Fone: (61) 2020-9792

5- TR - Fabrica SW vf.docx
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De gelog@funpresp.com.br

Qui, 28 de set de 2017 15:11

Assunto Re: Solicitaçãode Orçamento p/ Fábrica de Software

@l anexo

-FUNPRESP-EXE

Para Eduardo Lins <eduardo.lins@surittec.com.br>
Cc Gelog <gelog(ê)funpresp.com.br>, Daniel Frestas

<daniel.freitas@surittec.com.br>
Prezado

Primeiramente, agradeço pela apresentação de vossa empresa e envio do respectivo
portfólio.
Ademais, informo sobre o envio do nosso Termo de Referência, conforme contato
telefónico, a fim de que seja formulada vossa proposta de preço.
Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos retorno com
a referida proposta.

Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com. br
Fone: (61) 2020-9792

De: "Eduardo Lins" <eduardo.lins@surittec.com.br>
Para: "Gelog" <gelog@funpresp.com.br>
Cc: "Daniel Frestas" <daniel.frestas(@surittec.com.br>
Enviadas: Quinta-feira,28 de setembro de 2017 12:19:37
Assunto: Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software FUNPRESP-EXE
Wanbert, bom dual
Sou Eduardo Lins, responsável pela área comercial da Surittec, empresa de tecnologia da
informação, com sede em Brasília.
'
' ''
Aproveito a oportunidade
para apresentar
nossa empresa,
linhas
nosso interesse em evoluir nossa parceria (segue material institucional anexo).

de atuação

e renovamos

Quanto a demanda enviada, se for possível precisamos de mais detalhes em relação ao seu ambiente

tecnológico e soluções a serem atendidas, principalmente a linguagem utilizada e metodologia em face dos
artefatos exigidos nas entregas.

'

'

'

Outro ponto que poderemosconsiderar é a utilização de metodologia ágil, para que possamos elaborar uma
tabela de conversão PF x Homem/hora, inclusive com os artefatos mínimos necessários.

Conte com a Surittec, seu parceiro tecnológico
Forte abraços

Eduardo Lias
Diretor Comercial
httDs://correio
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} 1+55 61 991948533
Ü +55 61 35265585/+55

'g Fls.

61 35265579

Skype:eduardo.coutinho.fins
Hangouts:

H surittec.com.br / suritraining.com.br / Btmosfero.coH

Em 28 de setembro de 2017 11:40, Daniel Freitas <
>
escreveu:
Wanbert, bom dual
Gostaria que nos encaminhasse o termo de referencia, para que possamos mensurar os
valores para elaboração e envio da proposta.
Qualquer dúvida estou a disposição

r'b
Atenciosamente.

Daniel Frestas
Financeiro / Treinamento

daniel.freitas@surittec.com.br
+55 61 98275-0161
+55 61 3526-5585
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(PT) Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada. sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem. não pode usar, copiclr ou divulgar as informações nela
contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, porfavor, avise
imediatamente ao remetente. respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperctção.

(EN) Taismessagemay contam confidencial or privileged infarmation and its confidentiality is protected by law. lfyou are not
the addressed or authorized person to receive this message, you musa nat use. copy, disclose or take any action based O]] it or

any information herein. lfyou have receivedthis messageby mistake. please cldvisethe sender immediately by replying the e-

rnaii and then deJetirlgit. Thankyou jor your coaperation.

Em 28 de setembro de 2017 10:42, <

escreveu

Prezados, bom dia.

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível,cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadas no modelo de proposta em anexo.
1),SPORT.ANTE

- Á cotttção

dever'á

V\ Ser enviada em formato PDF
1. J r) f) .

d 4
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Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.âzevedo@fur]oresD.com.br
Fone:(61) 2020-9349

b

funpresp

Atenciosamente.

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
com.br
Fone: (61) 2020-9792

5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

De

Eduardo Lins <eduardo.fins(ê)surittec.com.br>

Qui, 28 de set de 2017 12:19

Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
- FUNPRESP-EXE

Para gelog@funpresp.com.br
Cc Daniel Frestas<daniel.freitas@surittec.com.br>
Wanbert, bom dual
ht

o.funDresncom hr/h/nrintmp çnnn?irt=r' dqlnfanr aíaw4 10n OKhl .hd o').4
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Sou Eduardo Lins. responsável pela área comercial da Surittec, empresa de tecnolog.j$Ua
informação, com sede em Brasília.
/! ''s..

'"@h
8

\

'j(

Aproveito a oportunidade
para apresentar
nossa empresa.
linhas de atuação
nosso interesse em evoluir nossa parceria (segue material institucional anexo).

e renovamos

y

Quanto a demanda enviada, se for possível precisamos de mais detalhes em relação ao seu ambiente
tecnológico e soluções a serem atendidas, principalmente a linguagem utilizada e metodologia em face dos
artefatos exigidos nas entregas.
Outro ponto que poderemos considerar é a utilização de metodologia ágil, para que possamoselaborar uma
tabela de conversão PFx Homem/hora. inclusive com os artefatos mínimos necessários.
Conte com a Surittec, seu parceiro tecnológico

Forteabraços

Eduardo Lias
Diretor Comercial

r')

l

+55 61991948533
+55 61 35265585/ +55 61 35265579

H Skype: eduardo.coutinho.fins

H Hangouts:
[ ] surittec.com.br / suritraining.com.br

/ atmosfera.CQm

Em 28 de setembro de 2017 11:40, Daniel Freitas <
escreveu:
Wanbert. bom dual

>

Gostaria que nos encaminhasse o termo de referencia, para que possamos mensurar os
valores para elaboração e envio da proposta.
Qualquer dúvida estou a disposição

Atenciosamente,

Daniel Freitas
Financeiro / Treinamento

damel.freitas@surittec. com. br
+55 61 98275-0161
+55 61 3526-5585
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PT)Estctmensagempode conter infonnação confidencial au privilegiada. sendo seu sigilo protegido por lei. Sevocê não Íor o
destinatário ou a pessoa autorizada a receberesta mensagem.não pode usei, copiar ou divulgar as informações nela
:antidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, porfavol, avise
Imediatamente ao remetente. respondendo o e mail e ein seguida apague a. Agradecemos sua cooperação.

EN) Thls messagemay contam conÍidential or pt lvileged informcition and its conridentiallty is protected bylaw. lfyou are nat
:he addressed or authorized person to recefve tl)is message, you musa not use. copy, disclose or take any action bcísed on ft or

]nyinformation hereln. lfyou hoje receivedthls messageby mistake. please advise the fender immediately by reptying the email and then deleting it. Thank you Íor tour coopeiatlon

Em 28 de setembro de 2017 10:42, <gelQ@ funDres a com.br> escreveu
Prezados, bom dia.

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.

a Ser enviada éliííomlato PtiÊ:
a Conter validade da proposta(se possíveligual ou superior a 30 dias)
ü Informaragencia

deposito em coi
A Incorporar o
R
D

e conta bancária .o pagamento será feito por meio

à cotação(diluir o valor do frete no preço do

m
Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente.

Wanbert Almeida B M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert
preso.com.br
.Fone: (61) 2020-9349

funpresp
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M.de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Património e Logística

SerproMail

28/09/2017

wa n be rt . a zeved o@fu n o res D.ÇQ111.!x

Fone: (61) 2020-9792

SURI'íTEC OUT 2017.pdf

l

MB

De Daniel Freitas <daniel.freitas@surittec.com.br>

Qui, 28 de set de 2017 11:40

Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
-FUNPRESP-EXE

Para gelog@funprespcom.br
Cc Eduardo Lins <eduardo.lins@surittec.com.br>
Wanbert, bom dias
Gostaria que nos encaminhasse o termo de referencia, para que possamos mensurar os
valores para elaboração e envio da proposta.
Qualquer dúvida estou a disposição

Atenciosamente,

DanieIFreitas
Financeiro / Treinamento

damel.freitas@surittec.com.bt
+55 61 98275-0161

f'

+55 61 3526-5585
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(PT)Esta mensagem pede conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Sevocê não for o

destinatário ou a pessoaautorizadcl a receber esta mensagem.não pode usar. copiar ou divulgar as informações nelcl contidas
ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mellscigem por engano, por Ícivor. avise
Imediatamente ao remetente. respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação
(EN) This message may contam confidencial or privileged information and its conlidenticllíty is protected by law lfyou are not [he
addressed or authorized person to receive thís nlessage, you musa not use. copy, dísclose or [ake any action based on it or any

information herein. lfyou have receivedtais messcigeby mistcike.please advlse the senderimmediately by replying the e mail and
then deleting }t. Thank you for your cooperation.

Em 28 de setembro de 2017 10:42, <gelq

ÚLUlpEeSD:çQnl:Ü>escreveu

Prezados. bom dia.
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Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.
g\ Ser enviada em formato FDF

a Conter validade da proposta(se possíveligual ou superiora 30 dias)

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert .azebíedQ@fli11i2rest)
: çom .br
Fone:(61) 2020-9349

b

r funpresp

Atenciosamente.

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Património e Logística
,com.br
Fone: (61) 2020-9792

De gelog@funpresp.com.br

Qui, 28 de set de 2017 10:42

Assunto Solicitaçãode Orçamentop/ Fábricade Software
FUNPRESP-EXE

Para contato @surittec.com .br
Prezados, bom dia

httDS://correio ftmnrÊRn cnm hr/h/nrintmncca.aOin
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a Ser enviada em formato PDF
a Conter validade da proposta(se possíveligual ou superior a 30 dias)
a Informar agencia e conta bancária(o pagamento será feito por meio de deposito em

onj;abancária). lordofreteàcotação(diluiro valordofretenopreçodoproduto)
DBS 1: 0 pagantetitt} ó serÍt i'culii.udo.APORo tecem)imelito
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Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas

Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Património e Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9349
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Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com .br
Fone: (61) 2020-9792
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Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

- FUNPRESP-EXE

De gelog@funpresp.com.br
Qui, 28 de set de 2017 15:15
Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
.@l anexo
-FUNPRESP-EXE

Para gisele araujo <gisele.araujo@cwi.com.br>
Em tempo, aproveito para Ihe encaminhar o Termo de Referência, a fim de que seja
possível conhecer os parâmetros para elaboração da proposta comercial solicitada.
Aguardamos pelo retorno e colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Património e Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792

De: "Gelog" <gelog@funpresp.com.br>
Para: "gisele araujo" <gisele.araujo(@cwi.com.br>
Enviadas: Quinta-feira. 28 de setembro de 2017 11:11:00
Assunto: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
Prezada Gisele. bom dia

r""'l

Conforme contato telefónico, solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade
possível,cotação de preço de acordo com as característicasespecificadasno modelo de
proposta em anexo.
IXIPOR

TENTE

- .4 tottlção

t evet'(t:

a Ser enviada em formato PDF
A Conter validade da proposta(se possíveligual ou superiora 30 dias)
B Informaragencia e conta bancária (o pagamento será feito pormeio de deposito em
:onta bancária)
ontê bancária) valordo frete à cotação(diluiro valordo frete no preço do produto)
l)BS ]: O l)agantetlto só sc}.(l tculiz.udo .4POS o }'eccbiillettto do lltodilto
DBS 2: Futtll'ai tetifo ent liotlle du ttindüção dc Pt'eviclêttcia Contllicnictttut (to Servidor
Ê)ítl)lco Federal do Po(!eí' Exccuti\o

-- FUNPRESP-EXE.
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Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
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Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
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funpresp
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116 KB

De : gelog@funpresp.com.br

Qui, 28 de set de 2017 11:11

Assunto : Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
FUNPRESP-EXE

.@l anexo

Para : gisele araujo <gisele.araujo@cwi.com.br>
Prezada Gisele, bom dia

Conforme contato telefónico, solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade
possível,cotação de preço de acordo com as característicasespecificadas no modelo de
proposta em anexo.

g\ Ser enviada em formato PDF
a Conter validade da proposta(se possíveligual ou superiora 30 dias)

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,
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Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
AnalistaAdministrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com
.br
Fone:(61) 2020-9349
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SerproMail
Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE

\qb..;,g$/
Qui, 28 de set de 2017 15:15
De : gelog@funpresp.com.br
.@l anexo
Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
- FUNPRESP-EXE

Para : sistemainfo@sistemainfo.com.br

Em tempo, aproveito para Ihe encaminhar o Termo de Referência, a fim de que seja
possível conhecer os parâmetros para elaboração da proposta comercial solicitada.
Aguardamos pelo retorno e colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
AnalistaAdministrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792
De: "Gelog" <gelog(@funpresp.com.br>
Para: sistemainfo@sistemainfo.com.br
Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 ll :03:28
Assunto: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
Prezados, bom dia

Solícito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível,cotação de preço de
acordo com as características especificadas no modelo de proposta em anexo.

r:l,/PO/?
7HA:'TE
- .'l cair/ção
í/a'e/'ã:

l

a Serenviada
emformato
PDF

\

Á" Conta validade da proposta(se possíveligual ou superior a 30 dias)

\

a Informaragencia e conta bancária(o pagamentoseráfeito permeio de deposito em ~,
anta bB!.!çárlâ)valordo fretãà cotação (diluir ãvalor do frete no preço do produto)'
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Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
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SerproMail

Atenciosamente,

Wanbert Almeida B M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Património e Logística
wanbert.azevedo@funfresp.com.br
cone:(61) 2020-9792

Funpresp
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De : gelog@funpresp.com.br

Qui, 28 de set de 2017 11:03

Assunto : Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

.@l anexo

FUNPRESP-EXE

Para: sistemainfo@sistemainfo.com.br
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível,cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.
'dt'e/

ü Ser enviada em formato PDF

a Conter validadeda proposta(se possívelígualou superiora 30 dias)

© Informar
conta

e conta bancária (o

ro valordofreteà cotação

ento será feito por meio :ie deposito em

o valordofreteno

H
/

M

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
https://correio.funpresp-com.br/h/printmessaae?id=C d31 nínnf.nía 7.a l on ac}..
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AnalistaAdministrativo
Gerênciade Património e Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone: (61) 2020-9792
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28/09/2017

SerproMail

. ::T'=::..

Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE

7U
. ,.,{4 ê'
? nÜÕFÊã:-:=#y
4%.....@
Quí, 28 de set de 2017'BT16

De : gelog@funpresp com.br

Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

@l anexo

-FUNPRESP-EXE

Para : atendimento@grupoportfolio.com.br
Em tempo, aproveito para Ihe encaminhar o Termo de Referência, a fim de que seja
possível conhecer os parâmetros para elaboração da proposta comercial solicitada.
Aguardamos pelo retorno e colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert. azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792

De: "Gelog" <gelog@funpresp.com.br>
Para: atendimento@grupoportfolio.com.br
Enviadas: Quinta-feira. 28 de setembro de 2017 ll :02:22
Assunto: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadas no modelo de proposta em anexo.
[XIPORTANTE - .4 cot«ção (levei'(t:

\
l

A Ser enviada em formato PDF

\

Ã Conter' validade da proposta(se possível igual ou superior a 30 dias)

\.

A Informar agencia e conta bancária(apagamento será feito por meio de deposito em

ontâbBncáriê) valordo frete à cotação(dilLiiÍo valordo frete no preço do produto)
)13S l: O llagumento
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Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
..:../o-

71)/1Z-

28/09/2017
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Atenciosamente.

Wanbert Almeida B M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funl: resp.com.br
Fone: (61) 2020-9792

Funpresp
5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

De gelog@funpresp.com.br
Assunto Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

Qui, 28 de set de 2017 11:02

FUNPRESP-EXE

:@l anexo

Para atendimento@grupopo rtfolio. com. br
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.
Ê , i ;;;;:

\a Ser enviada em formato PDF

\ü Conter validade da proposta(se possíveligual ou superior a 30 dias)
'ü Informar agencia e conta bancária(o pagamento será feito por meio de deposito em
:onta bancária)
â Incorporar o valor do frete à cotação(diluir o valor do frete no preço do produto)

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerência de Património e Logística

wanbert.azevedo@funpresp.com.br
httns'//cnrrnin fl lnnrnqn nnm hr/h/nrintmnce-.aoin--r-Ha 4n{..f
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SerproMail

wanbert.azevedo@funpresp comlbl.

SerproMail

Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
2

Qui, 28 de set de 2017 15:)í''

De : lsabela Fernanda Nóbrega Rissetto
<irissetto@danresa.com.br >

.@l anexo

Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
- FUNPRESP-EXE

Para : gelog@funpresp com.br
Cc : Ana Caroline Limo <acaroline@danresa.com.br>
Boa tarde, Wanbert

Infelizmente não trabalhamos mais com fábrica de SW.
Qualquer dúvida estou a disposição
AÜ

@

DMRESA
5E(IURITY ,Af$Q NETWOqK

SOLUT101$S

lsabela Fernanda Nóbrega Rissetta
Assistente Comercial
E-mai]

íris setto(êdanresa.co]]].br

PABX

ll 44S24445
11 4452445Q

RuaJoBéVersalato,111 31 Anelar
Centro - São Bemardo do C'atnpo/SP

CEP ü975a-730

www.danosa.cara.br

A Partner of

':::TIP" ®

De: gelog@funpresp.com.br <gelog@funpresp com.br>

Enviado: quinta-feira, 28 de setembro de 2017 15:16
Para: Comercial

Assunto: Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
Em tempo, aproveito para Ihe encaminhar o Termo de Referência, a fim de que seja
possível conhecer os parâmetros para elaboração da proposta comercial solicitada.
Aguardamos pelo retorno e colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br

28/09/2017

SerproMail

Fone: (61) 2020-9792

De: "Gelog" <gelogl@funpresp.com.br>
Para: comercial@danresa.com.br
Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 11:01:08
Assunto: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível,cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.
Íl\:iÍ}OK'Í'.ÁN'fE 4 c'oíu Ção {ic\'ct-(\

a Ser envíadãêiii'ftiímãliãPt5F
a Conter validade da proposta(se possíveligual ou superiora 30 dias)

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Anz lista Administrativo
Gerência de Património e Logística
wê nbert.azevedo@funpresp.com. br
Fone (61) 2020-9792

Funpresp

De : gelog@funprespcom.br

Qui, 28 de set de 2017 15:16

Assunto : Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
-FUNPRESP-EXE

é21 anexo
''

Para : comercial@danresa.com.br
Em tempo, aproveito para Ihe encaminhar o Termo de Referência, a fim de que seja
httns'//cnrrpin
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possível conhecer os parâmetros para elaboração da proposta comercial solicitada
Aguardamos pelo retorno e colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente.

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Património e Logística
wan bert.azevedo@fu npresp. com .br

Fone:(61) 2020-9792
De: "Gelog" <gelog(@funpresp.com.br>
Para: comercial(@danresa.com.br
Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 ll :01:08
Assunto: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
Prezados, bom día

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.
l&,[PORI/ANTE

- .4 cotnçi]o

develü:

\

A Serenviadaem formatoPDF

\

a Contei: validade da proposta(se possíveligual ousuperiora 30 dias)

\

A Informãi= agencia e conta bancária(o pagamento será feito pormeio de deposito em

onça bancárias =aloído frete à cotação(diluir o valor do frete no preço do produto)
)BS 1: 0 pagullit?Fito só sct ã tctili7,ado .APÓS o }'eccbintento do ptoduto
/)(Z;+ÍI//l(rllZ(J

.\'a

3'('f'fl

f ('tlll{,ttílf/

/'i

l

l/a

t/

f

C)BS2: Fcitul unleliío ei l iionte tlu Fttttdação de Previdilttcia Conlplciltcnta\ dí} ervtttor
r'''X\

Públco Federal clo P
l)BS 3: S(. N Ouadt'a (12 Bloco A Sttlas 202/203/2t)4 Coi'pot'cite I'in«ncial
)of).

tentar /\ L Lr

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas

Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com .br
Fone: (6 1) 2020-9792
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116 KB

De gelog@funpresp.com.br

Assunto Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

Qui, 28 de set de 2017 11:01
@@lanexo

FUNPRESP-EXE

Para comercial@danresa
.com.br
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.

a Ser enviada em

toPDF

lg G0/7/er

igualou

a30dias)

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792
Modelo de Proposta.docx
22 KB
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wanbert.azevedo@funpresp com.br

SerproMail

d

6w'""©8x

Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE

t

#
Qui, 28 de set de 201)<ÍB$ii6#
De : gelog@funpresp.com.br
Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
@l anexo
-FUNPRESP-EXE

Para : contato@dblit.com.br
Em tempo, aproveito para Ihe encaminhar o Termo de Referência, a fim de que seja
possível conhecer os parâmetros para elaboração da proposta comercial solicitada.
Aguardamos pelo retorno e colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@fu
npresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792
De: "Gelog" <gelog(@funpresp.com.br>
Para: contato(@dblit.com.br
Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 10:59:52
Assunto: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as características especificadas no modelo de proposta em anexo.
íl\lPORI,ll\i'l'E

- .4 {'citação elevei'(l:

a Ser enviada em formato PDF

a Conter validadeda proposta(se possíveligualou superiora 30 dias)
a Informar agencia e conta bancária(o pagamento será feito por meio de deposito em
:ontêbancária)
)nta
bancária)
.
a. Incorporar o valor do frete à cotação (diluir o valor do frete no preço do produto)
l)BS 1: 0 paXanlellt.o s( set'ft .c«lii.ct(to APÓS o t'ecebintellto do pt'fldtifo
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Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
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Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerência de Património e Logística
wanbert azevedo@funpresp.com.br
Fone (61) 2020-9792

Funpresp
5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

De : gelog@funpresp.com.br
Assunto : Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

Qui, 28 de set de 2017 10:59

FUNPRESP-EXE

.@l anexo

Para : contato@dblit.com.br
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.

a Ser enviada em formato PDF
a Conter validade da proposta(se possíveligual ou superior a 30 dias)
ã Informar agencia e conta bancária(o pagamento será feito por meio de deposito em
:onta bancária)
ü Incorporar o valor do frete à cotação(diluir o valor do frete no preço do produto)

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
https://correio.funpresp.com.
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Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com. br
Fone:(61) 2020-9792

Modelo de Proposta.docx
22 KB
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Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE
y,,.

De : gelog@funpresp.com.br
Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

.@l anexo

- FUNPRESP-EXE

Para mi bsb <mi.bsb@montreal.com.br>
Em tempo, aproveito para Ihe encaminhar o Termo de Referência, a fim de que seja
possível conhecer os parâmetros para elaboração da proposta comercial solicitada.
Aguardamos pelo retorno e colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Património e Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792
De: "Gelog" <gelog@funpresp.com.br>
Para: "mi bsb'' <mi.bsb@montreal.com.br>
Enviadas: Quinta-feira. 28 de setembro de 201 7 10:46:50
Assunto: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software FUNPRESP-EXE
Prezados. bom dia

r'l

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as características especificadas no modelo de proposta em anexo.
ll\APOR T \NTE - .'\ cotítção {ievtn(l:

Ã Ser enviada em formato PDF
Apontei' çalidaile da proposta(se possíveligual ou superior a 30 dias)
a Informar agencia e conta bancária(o pagamento será feito por meio de deposito em
onta bancárb) vali5i=dofrete à cotação(diluir o valor do frêtêno preço do protiui:o)
)BS

1: 0 pagcimelif.o

só set'(t f'euli7.a(!o .APÓS o recebimelltt}

do })t'oduto

í)BS 2: Fatut'cimento em }tomc tla Fundação de Previdência Contplcltte)ltut do Servidor
Púhlco Fctterul do Po(!er Executivo -- FUNPRESP-EXE. (- XPJJ{.l.!'Z.3 12.S9'7/000].02.
í)BS 3: S(. N Ouadt'tt i12Bloco A Sttltts 202/203/204 (. oi'pot'cttc Fiuttnc-ial ('enter /\ CEI' 71)71Z
)(}{).

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
ht+nc '//pnrroin fi l nnracn

,...:c9'

Qui, 28 de set de 2017mll'St#7

hr/h/nrintmPqçnnn?id=C'd31
0fnnf-Êf47-4128-95bl -eb483a41ed5d:4129&tz=America/Sao Paulo&xim=l

28/09/2017

SerproMail

Atenciosamente.

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerência de Património e Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com. br
: (61) 2020-9792

Funpresp
5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

De : gelog@funpresp.com.br

Qui, 28 de set de 2017 10:46

Assunto : Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

@l anexo

FUNPRESP-EXE

Para : mi bsb <mi.bsb@montreal.com.br>
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as característicasespecificadasno modelo de proposta em anexo.

A Sei:êhviadaeãformatã'PDF
a Conter validade da proposta(se possíveligualou superiora 30 dias)
â Informar agencia e conta bancária(o pagamento será feito por meio Je deposito em
favordo frete à cotação(diluir o valor do frete no preço do produto)

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
https://correio.funpresp.com.br/h/prinl

!?id=C:d31

0faef-ef47-41

28-95bl

-eb483a41

ed5d:41

29&tz=Amnrirn/Rnn

pn- .inX.vim

l

28/09/2017

SerproMai

Gerência de Património e Logística
wanbert.azevedo@fu npresp. com. br
Fone: (61) 2020-9792

#?:
\

Modelo de Proposta.docx
22 KB

httDs://correio.funDresD.com.br/h/orintmessaae?id=C:d31
0faef-ef47-4128-95bl -eb483a41ed5d:4129&tz=America/Sao Paulo&xim=l
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SerproMail
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wan bert.azevedo@fu np resp-com . br
emenit3;;)h.

6w''''

Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE

g.».,ã-..
-u~©..
Rubrica

l\Ú,.

Qui. 28 de set de 2017t5-i:117
De : gelog@funpresp.com.br
Assunto Re: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
@l anexo
-FUNPRESP-EXE

Para : contato@b2t.com.br
Em tempo, aproveito para Ihe encaminhar o Termo de Referência, a fim de que seja
possível conhecer os parâmetros para elaboração da proposta comercial solicitada.
Aguardamos pelo retorno e colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Património e Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792
De: "Gelog" <gelog(@funpresp.com.br>
Para: contato@b2t.com.br
Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 201 7 10:45:07
Assunto: Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software FUNPRESP-EXE
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as características especificadas no modelo de proposta em anexo.
IXIPOlt T,ANTE - .A cotação (tevet'(l:

a Ser enviada em formato PDF
Ã Conter validade da proposta(se possíveligual ou superiora 30 dias)
a Informar agencia e conta bancária(o pagamento será feito por meio de deposito em
anta
..
:antabancária)
bancária) ..
A Incorporar o valor do frete à cotação (diluir o valor do frete no preço do produto)

)BS 1: 0 pagunteltto s(} sct'á }'eulii.udo .4POS o tecebimetno do l)toíluto
)BS 2= Fatutamenfo em nome du Fundaçilo de Pre\'idência Contplenicntar (lo Scrvidoi'
Püblco Fc(teru] do Poder Executivo - FCNPRESP-EXE. (. NPJ li": ] 7.312.597/í)001-{)2.
l)BS 3: SCN Quudt u 02 Bloco Á Sttlas 2Q2/203/204 (, oi'pot'citeFiltaitciul (.enter A CEI' 'Z0712-

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
httos://correio.funoresD.com.br/h/orintmessaae?id=C:d31

0faef-ef47-41 28-95bl -eb483a41 ed5d:4131 &tz=America/Sao

Paulo&xim=l
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SerproMail

Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerência de Património e Logística
wê nbert.azevedo©fu npresp.com .br
f:one: (61) 2020-9792

Funpresp
5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

De : gelog@funpresp.com.br

Qui, 28 de set de 2017 10:45

Assunto : Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software
FUNPRESP-EXE

@@lanexo

Para : contato@b2t.com.br
Prezados, bom dia

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as características especificadasno modelo de proposta em anexo.

ü sêi: enviada em formato PbF
a Conter validade da proposta(se possíveligual ou superior a 30 dias)
1/'

conta
M

e conta bancária (o

ro valordofreteà cotação

ento será feito por meio :le deposito em
o valordo frete no

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=C:d310faef-ef47-41 28-95bl -eb483a4 1ed5d:4131&

SerproMail

28/09/2017

Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792

.p Modelo de Proposta.docx
'

22 KB
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Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software - FUNPRESP-EXE

:1

V
/

t
De : gelog@funpresp.com.br

Qui, 28 de set de 2017 15:27

Assunto : Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

.@2anexos

FUNPRESP-EXE

Para : stefanini@stefanini.com
Prezados, boa tarde

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as características especificadas no Termo de Referência e modelo de proposta
em anexo.

a Ser enviada em formão

ü Conter validade da proposta(se possíveligual ou superiora 30 dias)
\ Informar ater ca e conta bancária (o pagamento será feito por meio de deposito em
R Incorporar o valor do frete à cotação(diluir o valor do frete no preço do produto)
OBS ]= O p«gattietxto se sei'ú reüli'dado Aruõ

o tece it tento ttn pl'otlttlo

nl ilvnit uu i titittttçUt} llC I't't'ytttCttCltl tOtttpte ttCitt(tt' ttObtl'Vt(tÍ)
rttl)lco

I''edil'ttl

(lo

Podc]'

Exec]]tivo

-- FIÍNPRFSP.FYF

(']\'P]

n".

]7

q})

q(}7/1\l

fll

/l)

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas

r')

€

Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo©funpresp.com.br
Fone:(61) 2020-9792

Modelo de Proposta.docx
22 KB
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SerproMail

SerproMail

wa n bert.a zevedo@fu np res p,çpim;+.r

Solicitação

de Orçamento

p/ Fábrica de Software

- FUNPRESP-EXE

De gelog@funpresp.com.br

Assunto Solicitação de Orçamento p/ Fábrica de Software

63..'àgl
€g..
'';'-/f'

Qui, 28 de set de 2017 15:31

FUNPRESP-EXE

.@2anexos

Para comercial governo
< comercial.governo@castg
roup.com.br>
Prezados, boa tarde

Solicito o obséquio de apresentar-nos, com a brevidade possível, cotação de preço de
acordo com as características especificadas no Termo de Referência e modelo de proposta
em anexo.

a Ser enviada em formato PDF
a Conter validade da proposta'(se possíveligual ou superiorã30 dias)
ã,Informar agenciae conta bancária(o pagamento será feito por meio de deposito em

calordo frete à cotação(diluir o valordo frete no preço do produto)

9{1Í}.

Desdejá agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Wanbert Almeida B. M. de Azevedo
Analista Administrativo
Gerênciade Patrimónioe Logística
wanbert.azevedo@fu
npresp.com. br
Fone:(61) 2020-9792

5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

Modelo de Proposta.docx
22 KB

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=C:d31

0faef-ef4741 28-95bl -eb483a4 1ed5d:-4 134&tz=
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SerproMail

SerproMail

joao.nascimento@funpresp

Re: FABRICA DE SOFTWARE FUNPRESP-EXE

De Eduardo Lins <eduardo.lins@surittec.com.br>

Assunto

Re: FABRICA DE SOFTWARE

Seg, 06 de nov de 2017 16:44

FUNPRESP-EXE

Para Joao Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
<joao.nascimento@funpresp.com.br>
Cc Daniel Freitas <daniel.freitas@surittec.com.br>,
Roberto MachadoTrindade
<roberto.trindade@funpresp.com.br>, Joao Batista
de Jesus Santana
<joao.santana@funpresp.com.br>
As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagensabaixo
Jogo Paulo, boa tardei

Acusamoso recebimentoda demanda
Estaremosrealizandoa cotação.
Forte abraços

Eduardo Lins
Diretor Comercial

eduardo.lins©)surittec.com.br
+55 61 99194-8533
+55 61 3526-5585

(PT)Estamensagem pode conterinfarmação confidencial au privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não For
o destinatário ou a pessoaautorizada a receber esta mensagem, nãa pode usei', capiat' ou divulgadas informações nela
contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise
imedlatalnente ao remetente, respondendo o e-mai! e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

(EN)Thismessagemaycontain confidencialor privilegedinformation andits confidentialityis protected bylaw. Ifyou are not
[he addressed or authorized person to receive this message, you musa not use, copy, disclose or take anyaction based on it

OI'anyinformation herein.Ifyau have recelvedthis messagebymistake. pleaseadvisethe senderimmediatelybyreplying
[he e-maiiand then deietillgit. Thankyauforyourcooperatton.

Em 6 de novembro de 2017 16:15, Joao Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
<loao.nascimento@funpresD.com.br>escreveu:
Boa tarde Prezados,

Considerando o contato com nosso Analista Administrativo - Wanbert -, a respeito da
solicitação de proposta comercial para o objeto /3ó/ica de Sbííware
rZ)ese/7uo/uzlz7e/76o
de So/uçâb e /ya/7uáe/7çáb),
reitero o pedido, tendo em vista a nossa
necessidade de especificar corretamente o produto que será licitado em breve.
Anexo consta o Termo de Referência para melhor conhecimento acerca do produto
https://correio.funpresp.com.br/h/prlntmessage?id=804&tz=America/Sao Paulo
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06/11/2017

SerproMail

Atenciosamente
João Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Gerência de Património e Logística
Tel.:(61)2020-9795

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=804&tz=America/Sao Paulo
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SerproMail

SerproMail

joao. nascimento@funp resp. c9iH, br

'Í-~:.ssl\

FABRICA DE SOFTWARE FUNPRESP-EXE

n

8

m6ãEã==:©

De Joao Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
<joao. nascimento@funpresp.com.br>

Assunto FABRICA DE SOFT'WARE - FUNPRESP-EXE
Para sistemainfo@sistemainfo.com.br
Cc Roberto MachadoTrindade
<roberto.trindade@funpresp.com.br>, Joao Batista
de JesusSantana

<joao.santa
na@fu
npresp.com
.br>
Boa tarde Prezado
Considerando o contato com nosso Analista Administrativo - Wanbert -, a respeito da
solicitação

de proposta

comercial

para o objeto

fyónica

de sbííware

6Desenuo/uzl77e/7áo

de So/IJg:;$ó
e 4Za/7z/áençáb),
reitero o pedido, tendo em vista a nossa necessidade de
especificar corretamente o produto que será licitado em breve.
Anexo consta o Termo de Referência para melhor conhecimento acerca do produto
Atenciosamente
Jogo Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Gerência de Património e Logística
Tel.:(61) 2020-9795

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=764&tz=America/Sao Paulo
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SerproMail

SerproMail

joao.nascimento@funpresp com.br

FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRESP-EXE
r

De : Jogo Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
<joao. nascimento@funpresp.com.br>
Assunto

.@2anexos

: FABRICA DE SOFTWARE - FUNPREsp-EXE

Boatarde Prezada
Considerando o contato com nosso Analista Administrativo - Wanbert -, a respeito da
solicitação de proposta comercial para o objeto .fyórZca zíe Sblímare

6Dese/7uo/uzhe/7&o

de 5b/uçáb é?/qant/áe/7ç;$b),
reitero o pedido, tendo em vista a nossa necessidade de
especificar corretamente o produto que será licitado em breve.

Anexo consta o Termo de Referência para melhor conhecimentoacerca do produto
Atenciosamente

Jogo Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Gerência de Património e Logística

Tel.:(61) 2020-9795

Modelo de Proposta.docx
22 KB

= 5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=759&tz=
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Seg, 06 de nov de 2017-:i?6:17

Para gisele araujo <gisele.araujo@cwi.com.br>
Cc Roberto Machado Trindade
< roberto.trindade@funpresp.com.br>, Joao Batista
de JesusSantana
<joao.santana@funpresp.com. br>

r')

+'q
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SerproMal

SerproMail

joao. nascimento@fu n presp-com .br

$;.JA]

FABRICA DE SOFTWARE FUNPRES-EXE

2

De Joao Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento

Z

Seg, 06 de nov de 201'ySl%i2Êi=n/

<joao. nascímento@funpresp.com.br>

.#-2anexos

Assunto FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRES-EXE
Para stefanini@stefanini.com
Cc

Roberto MachadoTrindade
<roberto.trindade@funpresp.com.br>,Joao Batista
de JesusSantana

<joao.sa
ntana@fu
npresp.com
.br>
Boatarde Prezados
Considerando o contato com nosso Analista Administrativo - Wanbert -, a respeito da
solicitação

de proposta

comercial

para o objeto .fyó/liga

de Sbítware

ÍDesenuo/uzi77e/7&o

de So/uçáb e »Za/7z/óe/7ç;ib),
reitero o pedido, tendo em vista a nossa necessidade de
especificar corretamente o produto que será licitado em breve.
Anexo consta o Termo de Referência para melhor conhecimento acerca do produto
Atenciosamente
Jogo Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Gerência de Património e Logística
Tel.:(61) 2020-9795

5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

Modelo de Proposta.docx
22 KB
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FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRESP-EXE
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De : Joao Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
<joao. nascimento@funpresp.com.br>
Assunto

Seg, 06 de nov de 2017 16:24

.@2anexos

: FABRICA DE SOFTWARE - FUNPREsp-EXE

Para contato@b2t.com.br
Cc

Roberto MachadoTrindade
<roberto.trindade@funpresp.com.br>,Joao Batista
de JesusSantana

<joao.sa
ntana@fu
npresp.
com.br>
Boa tarde Prezados
Considerando o contato com nosso Analista Administrativo - Wanbert -, a respeito da
solicitação

de proposta

comercial

para o objeto

/gó/fca

z/e Sbltware

ÍDese/7uo/uzy7?enáo

de So/uç:ábe /ya/7a&e/7g:;$o),
reitero o pedido, tendo em vista a nossa necessidade de
especificar corretamente o produto que será licitado em breve.
Anexo consta o Termo de Referência para melhor conhecimento acerca do produto
Atenciosamente
Jogo Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Gerência de Património e Logística
Tel.:(61) 2020-9795

.= Modelo de Proposta.docx
22 KB

5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB
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FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRESP-EXE
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De Joao Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento

Seg, 06 de nov de 2017 16:21

<joao.nascimento@fu
npresp.
com.br>
Assunto FABRICA DE SOFT'WARE - FUNPRESP-EXE
Para mi bsb <mi.bsb@montreal.com.br>
Cc Roberto MachadoTrindade
<roberto.trindade@funpresp.com.br>,Joao Batista
de Jesus Santana

.@2anexos

<joao.santana
@funpresp.com.br>
Boa tarde Prezados
Considerando o contato com nosso Analista Administrativo - Wanbert -, a respeito da
solicitação

de proposta

comercial

para o objeto

/:áónka

zíe Sbííware

6Desó:nuo/uzy77enáo

de 5b/uç:ábc' /tZa/7z/áe/7çáb),
reitero o pedido, tendo em vista a nossa necessidade de
especificar corretamente o produto que será licitado em breve.
Anexo consta o Termo de Referência para melhor conhecimento acerca do produto
Atenciosamente

João Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Gerência de Património e Logística

Tel.:(61) 2020-9795

5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

eT Modelo de Proposta.docx
22 KB
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SerproMail

joao. nascimento@fu npresp-com .br

Re: FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRESP-EXE

Seg, 06 de nov de 20ÊZdi61184'
.@l anexo

De : lsabela Fernanda Nóbrega Rissetto
<irissetto@danresa.com.br >
Assunto

: Re: FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRESP-EXE

Para Jogo Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
<joao.nascimento@funpresp.com.br>, Ana Caroline
Lama<acaroline@danresa.com.br>
Cc Roberto MachadoTrindade
<roberto.trindade@funpresp.com.br>, Joao Batista
de JesusSantana
<joao.santa na@fu npresp. com . br>
r""b

Boa tarde, João

Infelizmente não trabalhamos mais com Fábrica de Software
Mesmo assim permaneço a disposiçãol
Abs

g

DMRESBt

St(iUntTV AtiQ lvÇTWQqh. SQLUTIQtiS

lsabela FernanclaNól)rega Rissetto
Assistente Comercial
E-mail

Íris settoEldanresa-cam«br

PA6X

1'14452-6445
11 445244SÜ

RuaJoséVersalato,ll 1- 3 1Anelar
Centro - Sâo Bemardo do Gatnpa/SP
CEP 09750-73D

www.danreszcaíitbr

'::.:=!'"

A Padnerof

®

De: Joao Paulo Rodrígues Bispo do Nascimento <joao.nascimento@funpresp.com.br>
Enviado:
segunda-feira, 6 de novembro de 2017 16:20:09
Pai'a: lsabela Fernanda Nóbrega Rissetto; Ana Caroline Lima
CC: Roberto Machado Trindade; Joao Batista de Jesus Santana

ASSUntO: FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRESP-EXE

Boatarde Prezadas
Considerando o contato com nosso Analista Administrativo - Wanbert -. a respeito da
so[icitação

de proposta

comercial

para o objeto

/:ãó/dica

db Sb]íwa/e

rZ)esenuo/uz]z7e/760

de Sb/uçáb e /ya/7a&ençáb),reitero o pedido, tendo em vista a nossa necessidade de
especificar corretamente o produto que será licitado em breve.

Anexo consta o Termo de Referência para melhor conhecimentoacerca do produto
https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=802&tz=America/Sao.Paulo
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SerproMail

Atenciosamente
Jogo Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Gerência de Património e Logística
Tel.:(61)2020-9795

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=802&tz=America/Sao Paulo
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D

FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRESP-EXE

€
Fts.
L

)
De Joao Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
<joao.nascimento@funpresp.com.br>

@Lã

rZ».....J?$>

Seg, 06 de nov de 2017 16ííâ
.@2 anexos

Assunto FABRICA DE SOFTWARE - FUNPRESP-EXE
Para atendimento@grupoportfolio.com .br
Cc Roberto MachadoTrindade
<roberto.trindade@funpresp.com.br>,Joao Batista
de JesusSantana

<joao.santana
@funpresp.com.br>
Boatarde Prezados
Considerando o contato com nosso Analista Administrativo - Wanbert -, a respeito da
solicitação

de proposta

comercial

para o objeto

Eáó/Jca

(/e Sb/tmare

6De5enuo/Hlr77é?oáo

de So/uç;âbe AZa/7a/ençáb),
reitero o pedido. tendo em vista a nossa necessidade de
especificar corretamente o produto que será licitado em breve.
Anexo consta o Termo de Referência para melhor conhecimento acerca do produto
Atenciosamente
Jogo Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Gerência de Património e Logística
Tel.:(61) 2020-9795

=
'

''1

5- TR - Fabrica SW vf.docx
116 KB

Modelo de Proposta.docx
22 KB

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=771

&tz=.

o Paulo

06/11/2017

SerproMail

SerproMail
RES: Prorrogação

rica rdo.sampaio@fu npresp:.&.Q;n. br

g;.xe3

Credenciamento Ro001/2015

/

'q:'..,,...Cz
De Everton Brolezi <everton@dtvm.com.br>

Qua, 01 de nov de 2017'íÊ:31

Assunto RES:Prorrogação Credenciamentono 001/2015
Para 'Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio'
< ricardo.sampaio@funpresp.com.br>
As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

PrezadoRicardo,
Acuso o recebimento da prorrogação do Termo de compromisso
Afirmo que temos interesse em prorrogar o Termo.
Atenciosamente
Att

Everton Brolezi
Mesa Títulos Públicos

everton@dtvm.com.br
RENASCENÇA D.T.V.M. Ltda

www.dtvm.com.br

AI. Santos, 1940 12' Andar
Cerqueira César 01418-102 São Paulo-SP
Fone:(11) 3262-3100 Fax:(11) 3141-1198

iiili Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta
mensagem, não deverá utilizar, copiar, alterar, divulgar a informação nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se
você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.
Agradecemos sua cooperação.
This message may contam confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee
you must not use, copy, disclose, change. take any action based on this message or any information herein. If you have received this message
In error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De: Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio [maí]to: ricardo.sampaio@funpresp-com.br]

Enviada em: segunda-feira.30 de outubro de 2017 11:35
Para: everton@dtvm.com.br
Assunto:
Prorrogação - Credenciamento no 001/2015

Ao
Banco Renascença

Prezados,

Considerando a assinatura do Termo de Compromisso referente ao Edital
de Credenciamentono 001/2015, de credenciamento de Z)ea/e/X.em 14/12/2016, vimos
consultar essa instituição sobre o interesse em prorrogar, por mais doze meses, a vigência
desse instrumento.

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?ld=5260&tz=America/Sao.Paulo

1/2

06/11/2017

SerproMail

Havendo manifestação de interesse, encaminharemos um Termo Aditivo para assinatura
dessa instituição.

Atenciosamente

Ricardo Rodrigues Batista NevesSampaio
Analista Administrativo - GELOG

ricardo.saDpaiol)fu noreso.com.br
Fone:(61)2020-9795
Gerência de Património e Logística - GELOG

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=5260&tz=America/Sao Paulo

81 o b a

Maringá,24 de outubro de 2017

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
A FUNPRESP
GERÊNCIADEPATRIMÓNIO E LOGÍSTICA

Dados da Empresa: DBI GLOBAL SOFTWARE S/A

CNPJ: 04.204.018/0001-66

Endereço:AV. ADV. HORACIORACCANELLO
FILHO,5.410

SOBRELOJA

E-mail:licitacao@dbl.com.br
Banco ltaú - Ag. 0113

Conta Corrente 56.120-3

PrezadosSenhores,

A DBI Global Software S/A apresenta nossa proposta para
tD) = (C x 12)

(A)

Serviço

Unidade de
medida

(C)=(A x B)
Valor total

Volume Estimado
Mensal

Valor mensal

estimado (12
meses)

jl) OesenvQlylDento
de soluções de
software
l2) Mqr)ulçr)çêQ de
soluções de software

Ponto de Função

35

R$950,00

R$ 33.250,00

R$ 399.000,00

Ponto de Função

15

R$ 980,00

R$ 14.700,00

R$ 176.400,00

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Estão inclusos nos valores propostos todos os custos necessáriospara a execução dos serviços objeto deste

Edital, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargostrabalhistas e comerciais,transporte,
hospedagem,alimentação e quaisquer outras despesasque incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

Sem mais para o momento, agradecemos vossa atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos sobre o assunto.

Atenciosamente,

DBI Global Softwa re S/A
E-mail: licttacao@dbl.com.br/ dbl@dbl.com.br
Fone:(44)3033-6300/ Fax:(44) 3033-6303
C.N.P.]: 04.204.018/0001-66 1.E: 90283307-20
Av. Adv. Horáclo Raccanello Filho. 5410
Centro - Maringá - PR
CEP: 87.020.035

DBI

,(,/
DBI GLOBALSOFTWARES/A
Cassio Augusto Serea

Diretor
CPF032.385.649-78/ RG 6.174.571-8 SSP/PR

DBI Global Software S/A
E-mail: licitacao@dbl.com.br/ dbl@dbl.com.br

Fine:(44)3033-6300/ Fax:(44) 3033-6303
C.N.P.J:04.204.018/0001-66 1.E: 90283307-20
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 5410
Centro

- Maringá - PR

CEP: 87.020.035

l

Fábrica de Software

C

e

O que é uma Fábrica de Software?

monitoramento

Fábrica de software é um conjunto de recursos (humanos e materiais), processos e
metodologias estruturados de forma semelhante àqueles das indústrias tradicionais,
utilizando as melhores práticas criadas para o processo de desenvolvimento,testes e
manutenções dos softwares

Por que contratar uma Fábricade Software?
Construir softwares corporativos capazes de atender com sucesso às necessidadese
transformações de cada negócio é o maior desafio para o gestor de tecnologia moderno.

As demandas de TI se modificam constantemente e os cenários externos são instáveis e
desabam o pLanejamento.Paramelhorar a qualidade dos serviços oferecidos e aumentar a
produtividade da equipe. a Surittec oferece serviços de fábrica de Software cujo propósito
principal é o desenvolvimento de softwares customizados.sob medida. de acordo com as

constantee utilização
das melhores práticas
em modelosÁgeis

l
Garantia de qualidade

através:elel IBIRlilanl i'l'la
ÕI(e'
nem
de teste HÍiR fine nos
riscosle
do
negocio

rlgí;l?sidades reais do seu negócio, baixo custo, alto valor agregado e qualidade

Metodologia de Trabalho SURITTEC

A Surittec conta com uma equipe de especialistascapacitadospara desenvolverprojetos
completos de sistemas de informação desde sua análise de viabilidade, documentação de
requisitos, definição de arquitetura. desenvolvimento de software. testas, homologação
combinada com o cliente, definição e sustentação do ambiente de produção e implantação.
NossaF2íbrícade Software está estruturada com as melhores práticas e adere a modelos Ágeis
de trabalho, de forma a atender às necessidades específicas de nossos clientes.

Entregas constantes de
ncremenlg de

software que agregam
valoraos negócios
com garantia do
+

sincronismo entre a
+

documentação e o

código

Product
Backlog

l
Eficiência na

Sprint
Bacl<tog

e
comunãcaçãojentre
clientes e os

profissionais do time de
software
+

suriMDS
Daily

:4 horas

Modelo de
Desenvolvimento de
Software

2-4
semanas

Potentialty

r'

Shippabte
Product
Increment

Processodetrabalho
4
adaptável,
ágil, simples,

leve etransparente

Análise do Negódó õ":'lüâ.:\
(

Equipe com flroflsslonais capacitados em análise de negócio e requisitos de sistemas, com experiência em área financeira.
recursos humanos. logística empresarial planejamento e jurídica. A documentação e artefatos gerados são customizados
conforme as't'metodologiaságeis. padrão Surittec. embora possam ser ajustadas as necessidades do cliente.
Construção do Produto
Profissionais certificados pelos principais players de mercado como Red Hat, Oracle e TmaxSoft. para prestação de serviços
on-site. com monitoramento dos projetos, pontos de controle e ajustes imediatos na medida que são identificados, conforme
as prioridades estratégicasdos negócios. As entregas constantes minimizam os riscos de não conformidade com os requisitos
levantados
Garantia de Qualidade
Profissionais preparados para oferecer serviços de estruturação, implantação, gestão e monitoramento dos serviços de teste
de software. conforme as melhores práticas em metodologias ágeis
Sustentação

Profissionaiscapacitados em "Host Computing" com capacidade de prover suporte ao ambiente de produção do cliente
jprodução), através de estudos de "capacity planning" com locação de espaço na AMAZON.além de monitoramento, gestão e
transferência de tecnologia.

Concentre-se naquilo que sua empresa
faz melhor. Delegue todo o resto

CasesdeSucesso

B2C Eltpress
Portal de Integração da Cadeia Produtiva(fornecedores

Distribuidor - Varejistas), com mais de 315 empresas integradas

para venda de serviços no modelo POSA(PointOf Sele) Canelas Gift Card;
Ecommerce Nuvem de Serviços - lwww.nuvemdeserviços.com.br) especializada na venda de serviços;

Soluções para Máquinas de Autoatendimento(Auto Machines) vendas de serviços: recarga celular, consulta cpf/cnpj.
cursos on lhe. fast food. estacionamento de auto. seguros e assistências;
Plataforma WEB

frente de Loja para o segmento varejista

Poupei
Implantação da cultura ágil
Desenvolvimento de sistemas "on site

SCLN112 Bloco B Sala l09

surittec.com.br

Asa Norte. Brasília/DF,Brasi[
70.762-520

in

lin l<edin.com/co m pany/su rittec

f

facebool<.com/surittec

+55(61)3526-5585
contato(ê)surittec .com.br

bX .

]

.4

twitter.com/surittec

Clientes

CAIXA
baixa EoonõmicaFederal

@

polícia Federal

©

Oonlroladoria Geral

Ministérioda lustiça

ReceitaFederal

ila União

.b

pwc

ne><tel.,

Pricewalerhouse000lers

Instituto Geral de Perícias
SENaSP

©

Polícia Oivildo DF

üe Santa oalarina

.#»w"':,.

aLIa/.

@

JMPMG

Ministério Público

Polícia Oientílioa
üeSãoPaulo

Perícia forense tlo Oeará

do Estado de Minas Gerais

Ministério Púlilioo

SecrelarladeSegurança

üo Rio üelaneiro

pública do piauí

®

$E@ZMS

PARANA

Secretaria defazentla

Secretaria de fazenda

Secretaria
üe justiçaüo

ileSantaOatarina

lesão Pawlo

Mato Grosso do Sul

Secretaria de Segurança
Públioado Paraná

Secretarladefazenda üo
Mato Grosso do Sul

B2T

SEGURANÇA

0
®
®

FUNDADAEM2003

CENTRO DE TREINAMENTO PRÓPRIO

COLABORADORES IN LOCO

©

5 ESCRITÓRIOS
- DF,RJ,SP,MG E PR

PROFISSIONAIS CERTIFICADOS

0

ATUAÇÃO EM TODO O TERRITÓRIONACIONAL

Tel: (61)3248-5798
contato(ê)b2t.com.br l seguranca.b2t.com.br
SHIS QI 15 CorÜunto 09 Casa 1, CEP 71635-290,

Brasilia

DF. Brasíl

SEGURANÇA

V

Tecnologia de Ponta
em Segurança
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PROPOSTA

ll

/Z

Ü

Proposta que faz a empresa 'n'us Tecnologia da Informação LTDA - EPP, inscrita no'bN+;Hs
13.577.386/0001-40sediada na SH CLN 112 BLOCO B, SALA 203 telefone 61 3526-5585 e-mail
contato@surittec.com.br, para execução dos serviços abaixo relacionados
DADOS DO PROPONENTE

NOME:Surittec
RAZÃO SOCIAL: TTUS Tecnologia da Informação LTDA -- EPP
CNPJ N': 13.577.386/0001-40
ENDEREÇO COMPLETO: SH CLN 112 BLOCO B, SALA 203
TELEFONES: 61 3526 5585/ 61 3526 5579

E-MAIL: contato(@surittec.com.
br
VALIDADE DA PROPOSTA:60dias.
(C)=

(A x B)

(A)

Unidade de

Sendço

medida

Valor mensal
Volume Estimado
Mensal
u

(1)
de

o

Dçgçn)=ç!!!!!!!glw
soluções

de

Poilro de F'unção

35

1.180.82

Ponto de Fuilcao

15

1.653,15

software

(2)

bala!!11Eç11çàQ de

soluções de software

41.328,70

Prazos: O Prazo máximo

(..........) dias corridos a partir da entrega dos materiais, podendo trabalhar até 08 horas/dia.
Para os materiais/serviços da presente proposta, a garantia mínima será de 2 (dois) anos quanto a
defeitos de fabricação e/ou montagem
Valor total:R$ 793.511,40(Setecentose noventa e três mil quinhentos e onze reais e quarenta
centavos).
Brasília-DF,

Nome: Eduardo Coutinho Lins
CPF: 168.372.663-49

08 de novembro de 2017
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FUNOAÇÃO OEPREVIOÊNCIÀ
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLI(O FEDERAL

DO PODEREXE(UTIVO

Funpresp
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE PATRIMÓNIO E LOGÍSTICA

DESPACHO

Assunto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

desenvolvimento e manutenção de soluções de sofra,are, denominada fábrica de sofüvare

1.
Trata o presentede pretensaconuataçãode empresaespecializadana prestaçãode
serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de sofKvare, denot-minadafábrica de
sofnvare.

2.
Solicitamos dessa Gerencia, informar a existência de disponibilidade orçamentada
no valor de R$ 114.075,95(centoe quatorzemil, setentae cinco reaise noventa e cinco centavos),
para o presente exercício e R$ 570.379,75(quinhentos e setenta anil, trezentos e setenta e nove reais
e setenta e cinco centavos) pata o exercício de 201 8.

3.

Após retornar a estaGelog.

Brasília, 08 de setembro de 2017

/'3

ROBEkTONIAC:
Ger-

D(:LIRINDADE
iâíiiõ e Logística

l;undação de I'residência Complementar do Servidor I'úblico Federal do I'odor Executix-o -- Funprcsp-Exc

SCN Quadra2 131oco
A

Sala202/203/204

Ed. Coq)trate [iinancial Conter Btasília Dl; / 70712 900 (061) 2020 9700
wwav.futaprcsp.com.br

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
DIRETORIA DEADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
COORDENAÇÃODEFINANÇAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA N' 227

Referência: Contratação Fábrica de Software

Interessado: Gerência de Património e Logística

Trata-se de solicitação de dotação orçamentária para contratação dos
serviços de manutenção e desenvolvimente de softwares (Fábrica de Softwares) no valor

de R$ 684.455,70,
sendoR$ 114.075,95
referentes
ao exercíciode 2017e R$
570.379,75 referentes ao exercício de 2018.

Certificoa disponibilidadeorçamentáriapara o exercício de 2017, no valor

de R$ 114.075,95(cento e quatorzemil, setenta e cinco reais e noventae cinco
centavos) conforme previsto no Orçamentodo Plano de Gestão AdministrativaPGA/2017, aprovado na 46' Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo em 19/12/2016
e revisado em abril/2017. na Ação Orçamentária St/sfenfação de T7 item FáóHca de
Softwares.

A dotação referente ao exercício de 2018 (R$ 570.379,75) deverá ser
certificada por conta dos recursos a serem previstos para aquele exercício.
Restitua-se a Gerência de Património e Logística
Brasilia-DF, 09 de novembro de 2017

De acordo, encaminhe-se conforme proposto

e

dad

unior
.Ebanças

FUNDAÇÃODE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENIBRDQ
SERVIDOR.
PüüLicc8rtoEnAt
DO PODEREXECUTIVO

PREGÃO ELETRÕNICO N' 013/2017
Processo Administrativo

n' 000309/2017

Torna-se público. para conhecimento dos interessados. que a Fundação de Previdência

Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe. situada à SCN
Quadra 2 Bloco A -- Sala 202/203/204 -- Ed. Corporate Financial Conter - Brasília -- DF. Cep: 70712900. realizará licitação. na modalidade PREGÃO. na forma ELETRONICA,do tipo menor preço por
intermédio da Gerência de Património e Logística, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria n'
30/DIRAD/FUNPRESP-EXE,de 12/05/2017, nos termos da Lei n' l0.520. de 17 de julho de 2002. do
Decreto no 5.450. de 31 de maio de 2005, do Decreto n' 2.271. de 7 de julho de 1997. do Decreto n'
7.746, de 05 de junho de 2012, das InstruçõesNormativasSEGES/MPDGn' 05. de 26 de maio de
2017. n' 02. de ll de outubro de 2010 e n' 01. de 19 de janeiro de 2010. da Lei Complementar n'
123. de 14 de dezembro de 2006. da Lei n' 11.488. de 15 de junho de 2007, do Decreto n' 8.538, de
06 de outubro de 2015. da Portaria MPDG n' 409. de 21 de dezembro de 2016, aplicando-se.
subsidiariamente, a Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Aberturada sessão://2017às
Início de recebimento das propostas

10 horas
/
/2017 às 08:00 horas

Término para recebimentodas propostas://2017

às 10 horas.

Local:Portal de Compras do Governo Federal -- www.comprasgovernamentais.gov.br
l
DO OBJETO
1.1.
0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimentoe manutenção de soluções

de software.na modalidadefábricade software.nas linguagensJava,JavaScript.PHP e .NET
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

1.2.

O objeto é formado por um único grupo. conforme a tabela abaixo. devendo a proposta

contemplar todos os itens que o compõem. nos termos do Modelo da Proposta. anexo ll deste Edital:

ATEM

l
2

MENSAL

VOLUME
ESTIMADO
ANUAL

Ponto de Função

35

420

Ponto de Função

15

180

UNIDADE DE

SERVIÇO

MEDIDA

Desenvolvimento de soluções
de software
Manutenção
software

de soluções

de

VOLUME

ESTIMADO

TOTAL

600

2.
DOS RECURSOSORÇAMENTARIOS
2.1.
As despesas decorrentes desta contratação, para o exercício de 2017. correrão à conta do
Plano de Gestão Administrativa (PGA) da Fundação. sendo que para os exercícios subsequentes as
despesas decorrentes serão custeadas com a dotação orçamentária própria de cada exercício
3

DO CREDENCIAMENTO

3.1.

O Credenciamentoé o nível básico do registro cadastral no SICAF. que permite a

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão. em sua forma eletrõnica

3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal. no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. com a solicitação de login e senha pelo interessado
l
Fundação de I'residência Complementar do Servidor I'úblico Federal do Poder Executivo -- Funprcsp-Exe
SCN Quadra 2 131ocoA Sala202/203/204
Ed. Coíporate Financial Conter 13rasília Dl; / 70712-900 (061) 2020 9700
wwav.futaprcsp.com.br

FUNDAÇ:ÃO DE PREVIDÊNCIA
(QMPLÊMENTAR DO
SEÉVIQOR PÚBLICO F ÉRA
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão

3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. não cabendo ao provedor do
sistema. ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros

3.5.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadasimediatamenteao

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso
4
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1.
Poderãoparticipar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF. conforme disposto no $3' do artigo 8' da IN SLTI/MP n' 2/201 0
4.2
Não poderão participar desta licitação os interessados
4.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigentes
4.2.2.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente
4.2.3
4.2.4

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9' da Lei n' 8.666/1993
que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação

4.2.5

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio

4.2.6.

SociedadesCooperativas.em face da naturezado objeto, caracterizadopela necessidade

de subordinação jurídica entre o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade

4.3.

Comocondiçãode participaçãono Pregão, o licitante assinalará"sim" ou "não" em campo

próprio do sistema eletrõnico. relativo às seguintes declarações

4.3.1.

que cumpreos requisitosestabelecidosno artigo 3' da Lei Complementarn' 123/2006.

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49

4.3.1.1. a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n' 123/2006, mesmo que microempresa ou
empresa de pequenoportes
4.3.2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos. bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Editall
4.3.3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame. ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores

4.3.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos. na condição de aprendiz. nos termos
do artigo 7'. XXXIII. da Constituiçãol
4.3.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP n' 2, de 16 de setembro de 2009
2
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4.3.6.
que não possui. em sua cadeia produtiva, empregados executandotrabalho degradante ou
forçado.observandoo dispostonos incisos 111
e IV do art. lo e no inciso 111
do art. 5' da Constituição
f- prl p rn l

4.3.7.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da PrevidênciaSocial e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n'
8.213.de

24 dejulho

de 19911

4.3.8.
que cumpre os requisitos do Decreto n' 7174/2010, estando apto a usufruir dos critérios de
preferências

r'

4.3.8.1. fica assegurada para esta contratação a atribuição das preferênciasprevistas no art. 3' da
Lei no 8.248. de 23 de outubro de 1991, e na Lei Complementar n' 123. de 14 de dezembro de 2006
em consonância com o disposto no art. I' do Decreto 7.174/2010
5.

5.1.

DOENVIO DAPROPOSTA

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrõnico até a data e

horário marcados para abertura da sessão. quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de

recebimentode propostas
5.2.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o

horário de Brasília -- DF

5.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrõnico. assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances
5.4.
Incumbira ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrõnico durante a sessão
pública do Pregão. ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios. diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
5.5.

Até a abertura da sessão. os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas

apresentadas

/''3

5.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrõnico.
dos seguintes campos

5.6.1.

valor global para 12 (doze) meses. considerandoa soma dos itens l e 2. conforme o

Modelo da Proposta. anexo ll do Editall
5.6.2.
5.7.

descrição detalhada do objeto
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada

5.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais. encargos
previdenciários. trabalhistas. tributários. comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.

5.8.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamentodos quantitativosde sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação. exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do $1' do artigo 57 da Lei n' 8.666. de 1993

3
Fundação de Previdência Complementar do Servidor I'úblico licdcral do Poder Executivo -- Funpresp'Exe

SCN Quadra 2 Bloco A

Sala202/2t)3/204

Ed. Corporatc l.'inancinlConter lirasíha DF / 70712900 (061) 2020-9700
xwxlv.funprcsp.cotn.br

ruNOAÇÀQ:OEPneWOÊNÜA
COMPLEMENTAR
CQ
SERVIDORPUBLICOFEDERAL
DQ PODEM.EXEéUTIVÓ

Funpresp
5.8.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da Contratante, esta deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras
contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados. concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível. de adequação contratual do quantitativo necessário. com base na
alínea "b" do inciso l do art. 65 da Lei n' 8.666/1993, nos termos do art. 63, $2' da IN 5/2017)
5.9.
Em se tratando de MicroempreendedorIndividual -- MEI, o licitante deverá incluir, no campo
das condiçõesda propostado sistema eletrõnico,o valor correspondenteà contribuiçãoprevista no
art. 18-B da Lei Complementar n' 123/2006
5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação
6

DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrõnico
na data. horário e local indicados neste Edital

6.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas. desclassificando, desde logo, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. contenham vícios
Insanáveis. ilegalidades, ou não apresentem especificações técnicas contidas no Termo de
Referência

6.2.1. A desclassificação
será sempre fundamentada
e

registrada

no

sistema

com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes

6.2.2. A não desclassificaçãoda propostanão impede o seu julgamentodefinitivoem sentido
contrário, levadoa efeito na fase de aceitação
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes
6.5.

Iniciada a etapa competitiva. os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrõnico. sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro
6.5.1

O lance deverá ser ofertado pelo valor anual

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital

6.7.
Em caso de falha no sistema. os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamenteà Secretaria
de Gestão
6.8

Na hipótese do subitem anterior. a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema

6.9.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema
6.9.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três(3) segundos

6.10. Não serão acentosdois ou mais lances de mesmovalor prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar
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6.11. Durante o transcurso da sessão pública. os licitantes serão informados. em tempo real. do
valor do menor lance registrado. vedada a identificação do licitante

6.12. No casode desconexãocom o Pregoeiro.no decorrerda etapacompetitivado Pregão,o
sistema eletrõnico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances
6.13. O critério de julgamento aditado será o menor preço global. conforme definido neste Edital e
seus anexos
6.14. Se a desconexão perdurar por tempo superior a lO (dez) minutos. a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes

/'x.

6.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrõnico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos. aleatoriamente determinado pelo sistema. findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances
6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua propostae, na hipótese
de desistênciade apresentar outros lances. valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenaçãodas propostas
6.17.

Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática. junto à Receita

Federal. do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes. procedendo à comparação com os

valores da primeira colocada. se esta for empresa de maior porte. assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123/2006.

regulamentadapelo Decreto n' 8.538/2015.
6.18. Nessas condições. as propostas de microempresas. empresas de pequeno porte que se
encontraremna faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada
6.19. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema. contados após a comunicação automática para tanto

6.20. Caso a microempresa,empresa de pequeno porte melhor classificadadesista ou não se
manifeste no prazo estabelecido. serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação. para o exercício do mesmo direito. no prazo estabelecido no subitem anterior

6.21. SÓse aplicao sorteioquandohouverempateentreas propostase ausênciade lances
Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação

6.22. Considerando tratar-se de serviços comuns de informática definidos no art. 16-A da Lei n'
8.248/1991. será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3', conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5' e 8' do Decreto n' 7.174/2010

6.22.1. Nas contrataçõesde bens e serviços de informáticae automação, nos termos da Lei n'
8.248/1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que
fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto n' 7.174/2010. terão prioridade no exercício
desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação
R
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6-23. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto no 7.546. de 2 de agosto
de 2011. não se aplicará o desempate previsto no Decreto n' 7.174/2010
7

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1.
Encerradaa etapa de lances e depois da verificação de possível empate. o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço. a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificaçõesdo objeto
7.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo Vll
A da IN SEGES/MPDG n' 5/2017. que
7.2.1

contenha vício insanável ou ilegalidade

7.2.2.

não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referências

7.2.3.

apresente preço final superior ao preço máximo fixado. ou preço manifestamente

7.2.4

não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço

7.3.

Se houver indíciosde inexequibilidadeda propostade preço, ou em caso da necessidade

inexequível

de esclarecimentos complementares. poderão ser efetuadas diligências, na forma do $ 3' do artigo 43

da Lei n' 8.666/1993.a exemplodas enumeradasno anexo Vll-A. item 9.4 da IN n' 05/2017,para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta
7.4.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o certame. e a inexequibilidade da proposta náo for flagrante e evidente pela análise
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação.será obrigatória a
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibílidade da proposta

7.5.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a

exequíbílidade e a legalidade das propostas. devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita

7.6.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo mínimo de 30 (trinta) minutos
sob pena de não aceitação da proposta

7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro

7.7.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente. na ordem de classificação
7.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão. informando no "chaf' a nova data
e horário para a sua continuidade
7.9.
O Pregoeiro poderá encaminhar. por meio do sistema eletrõnico. contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço. vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital
7.10.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor
7.11.
A negociação será realizada por meio do sistema. podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes
6
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7.12.

Sempre que a proposta não for aceita. e antes de o Pregoeiro passar à subsequente.
haverá nova verificação, pelo sistema. da eventual ocorrência do empate acto. previsto nos artigos 44
e 45 da LC n' 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida. se for o caso
8.

DA HABILITAÇÃO

8.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmentequanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação. mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. SICAF
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS. mantido pela ControladoriaGeral da União (
)

'\

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atou de Improbidade Administrativa. mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (
)
8.1.4. Lista de Inidõneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCUI

8.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429. de 1992, que prevê. dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante habilitado. por falta de
condição de participação
8.4.
Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica.
Regularidade Fiscal e trabalhista
8.5

Habilitação jurídica:

8.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sedes

8.5.2. Em se tratandode Microempreendedor
Individual-- MEl: Certificado
da Condiçãode
MicroempreendedorIndividual - CCMEI. cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov-brl
8.5.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

EIRELl: ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradoresl

8.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede. acompanhada de prova da indicação dos seus administradoresl

8.5.5. No caso de microempresaou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. conforme o caso. que comprove a condição
de microempresa ou empresa de pequeno portes
8.5.7. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera. com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agências

8.5.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização
7
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8.6

Regularidade fiscal e trabalhista

8.6.1

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

8.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Atava da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.
nos termos da Portaria Conjunta n' 1.751. de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
8.6.3

prova de regularidade com o Fundode Garantia do Tempo de Serviço(FGTS)

8.6.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I' de maio de 19431

8.6.5.

prova de inscriçãono cadastrode contribuintesmunicipal.relativo ao domicílioou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

8.6.6.
prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorrem
8.6.7

caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais relacionados

ao objeto licitatório,deverácomprovartal condiçãomediantea apresentaçãode declaraçãoda
Fazenda Municipale/ou Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede. ou outra equivalente. na forma
da lei
8.6.8.

caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de habilitação
8.7

Qualificação Económico-Financeira

8.7.1

certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante

8.7.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. referentes ao
último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG). Liquidez Corrente (LC). e
Solvência Geral (SG) superiores a l (um)
8.7.2.1 0 licitante que apresentar índices económicos iguais ou inferiores a l (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral. Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui(capital

mínimo ou património líquido) equivalente a 10% (dez por cento)do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente

8.8.

Qualificação Técnica

8.8.1.

As empresas deverão comprovar. ainda. a qualificação técnica. por meio de

8.8.1.1. atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado. que comprove(m) a experiência e qualificação do licitante em serviços compatíveis em
características. quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante desenvolvimento de uma
solução de, no mínimo. 210 pontos de função. admitida a soma de atestados, sendo pelo menos um
deles não inferior a 120 pontos de função
8.8.1 .1.1. os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade económica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigentes
8
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8.8.1.1.2.somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido.
pelo menos. um ano do início de sua execução.exceto se firmado para ser executadoem prazo
inferior,conforme item l0.8 da IN SEGES/MPDG n' 5/2017
8.8.1.1.3.será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço. a apresentação
de diferentes atestados de serviços executadosde forma concomitantes
8.8.1.1.4. o licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade

dos atestados apresentados. apresentando. dentre outros documentos. cópia do contrato que deu
suporte à contratação. endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo Vll-A da IN SEGES/MPDG n' 5/2017.
8.8.1 .2. Comprovação para o Gerente Técnico
8.8.1.2.1 experiência mínima de 3 (três) anos na condução de serviços compatíveis com o objeto. em

r'

liderança de times ágeis em projetos de construção de software utilizando a metodologia Scrum.
mediante apresentação de declaração da licitante. acompanhada de currículo do profissionall
8.8.1.2.2 formação de nível superior, graduação ou pós-graduação. em Tecnologia da Informação ou

áreas correlatas com diploma fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação
(MEC)

8.8.1.2.3 certificação Cera//7edScrum A4asfer(CSM) da Scrum Á///arlce. mediante a apresentação do
certificador
8.8.1.3. Declaração do licitante de que possui suporte administrativo. aparelhamento e condições
adequadas. bem assim pessoal qualificado, disponível para a execução do objeto desta licitação
8.8.1.4. Declaração do licitante de que segue a metodologia de trabalho de Fábrica de Software

(requisitos. prometo.programação. testes e homologação), abrangendo profissionais capacitados e
processos. procedimentos e artefatos estruturados

8.9.

O licitante enquadrado como MicroempreendedorIndividual que pretenda auferir os

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n' 123/2006. estará dispensado
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação
do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício

8.10.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes. por meio de funcionalidadepresente no sistema
(upload), no prazo de até 02 (duas) horas. após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrõnico
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o
envio da documentação por meio e-mail jiçjtgcao(ã)funpresp:çQttt:bt.Posteriormente.os documentos
serão remetidos em original. por qualquer processo de cópia reprográfica. autenticada por tabelião de
notas, ou por empregado da Fundação,desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão
da imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis. após encerrado o prazo para o
encaminhamentovia funcionalidade do sistema(upload) ou e-mail

8.11.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPFdiferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.12.
A comprovaçãoda regularidadefiscal e trabalhista.da qualificaçãoeconómico-financeira
e
da habilitação jurídica, conforme o caso. poderá ser substituída pela consulta ao SICAF. nos casos
em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos artigos 4', caput.
8'. $ 3', 1 3 a 18 e 43. 111,
da Instrução Normativa SLTI/MP n' 2/2010

8.13.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF
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8.14.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial
ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar

no prazo de até 02 (duas) horas. documento válido que comproveo atendimentodas exigências
deste Edital. sob pena de habilitação. ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte. conforme
estatui o art. 43, $ 1' da LC n' 123/2006

8.15.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o licitante
qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do Edital.
8.16.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamenteposterior à fase de
habilitação.
8.17.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa. empresa de pequeno
porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal. a
mesma será convocadapara. no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública. quando requerida pelo licitante. mediante apresentação de justificativa
8.18.
A não-regularizaçãofiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a habilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. com a reabertura da sessão pública
8.19.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos. o Pregoeiro
suspendera a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade

8.20.

Será habilitadoo licitanteque não comprovarsua habilitação.seja por não apresentar

quaisquer dos documentos exigidos. ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital

8.21
No caso de inabilítação, haverá nova verificação, pelo sistema. da eventual ocorrência do
empate acto. previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123/2006. seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente
8.22
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrõnlco
9.

DA REABERTURADA SESSÃO PÚBLICA

9.1

A sessão pública poderá ser reaberta

9.1.1.

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública. situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato. não retirar o instrumentoequivalente ou não comprovar a
regularização fiscal. nos termos do art. 43. $1' da LC n' 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances
9.2.

Todos os llcitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta

9.2.1A convocaçãose dará por meio do sistema eletrõnico ("chat"), e-mail. ou. ainda, fac-símile
de acordo com a fase do procedimento licltatório
9.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF. sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 2
(duas) horas. a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrõnico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa. datilografada ou digitada, em uma via. sem emendas.
usuras. entrelinhas ou ressalvas. devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legall
lO.1.2. apresentar os preços unitários e totais de cada item. conforme o Modelo da Proposta. anexo

11deste Editall

lO.1.3. conter a indicaçãodo banco. número da conta e agência do licitantevencedor, para fins de
pagamento

l0.2.

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada

11.

DOS RECURSOS

11.1.
0 Pregoeirodeclararao vencedor e, depois de decorridaa fase de regularizaçãofiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso. concederá o prazo de no mínimo trinta
minutos. para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer. de forma motivada, isto é.
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. em campo próprio do
S
sistema

11.2.

Havendo quem se manifeste. caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência

de motivação da intenção de recorrer. para decidir se admite ou não o recurso. fundamentadamente

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal. mas apenas verificará as
condições de admissibilidadedo recurso
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrõnico. ficando os demais licitantes. desde logo, intimados
para. querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrõnico. em outros três dias.
que começarão a contar do término do prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveisà defesa de seus interesses
11.2.4.

O recurso será dirigido à autoridade superior. por intermédio da que praticou o ato recorrido.

a qual poderá reconsiderar sua decisão. no prazo de 5 (cinco) dias úteis. ou no mesmo prazo fazê-lo
subir, devidamente informado. para decisão
11.3

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento

11.4.

Os autos do processopermanecerãocom vista franqueadaaos interessados.no endereço

constante neste Edital

12.

DA ADIUOICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro.
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
11
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12.2.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos ates praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento licitatório
13

DA GARANTIA OEEXECUÇÃO

13.1. O adjudicatário, no prazo de lO (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato. prestará
garantia no valor correspondentea 3% (três por cento) do valor do Contrato,que será liberadade
acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei no 8.666. de
1993. desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia
poderá ser prorrogado por igual período a critério da contratante

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0.07%(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo
de 2% (dois por cento)
13.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos l e ll
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993

13.2.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida. deverá abranger um
períodode 90 dias após o términoda vigência contratual,conformeitem 3.1 do Anexo Vll-F da IN
SEGES/MPDGn' 5/2017
13.3

A garantia assegurará. qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de

13.3.1

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuízos diretos causados à Funpresp-Exedecorrentes de culpa ou dolo durante

a

execução do contrato;
13.3.3.

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Funpresp-Exe à contratada

13.4.

A modalidade seguro-garantiasomente será aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria

13.5.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica
na Caixa Económica Federal, com correção monetária.
13.6.

O garantidor não é parte legítima para figurar em processo administrativo instaurado pela

Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada
13.7.
No caso de alteração do valor do contrato. ou prorrogação de sua vigência. a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada. seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando
da contratação

13.8.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de no prazo
máximo de lO (dez) dias úteis. contados a partir da data em que for notificada.
13.9.

Será considerada extinta a garantia

13.9.1. com a devoluçãoda apólice. carta fiança ou autorizaçãopara o levantamentode
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia. acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato
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13.9.2.

no prazo de 90 dias após o término da vigência do contrato.caso a Funppresp-Exenão

comunique a ocorrência de sinistros. quando o prazo será estendido. nos termos da comunicação

14.
14.1.

DO TERMO DECONTRATO
Após a homologação da licitação. o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação. para assinar o Termo de Contrato. cuja vigência será
de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais

e sucessivosaté o limite de 60 (sessenta)meses,nos termosdo art. 57, inciso11,da Lei n'
8.666/1993, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes

requisitos
14.1.1

os serviços tenham sido prestados regularmentel

14.1.2

a Fundação mantenha interesse na realização do serviços

14.1.3

o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Fundação

14.1.4

a Contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação

14.2.
Previamente à contratação, a Funpresp-Exe realizará consulta "on lhe" ao SICAF, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados
aos autos do processo.
14.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF. o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias. sob pena de aplicação das penalidades
previstas no editale anexos

14.3.
Alternativamenteà convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato. a Funpresp-Exe poderá encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondênciapostal com aviso de recebimento(AR) ou meio eletrõnico.para que seja assinado
no prazo de 03 (três) dias úteis. a contar da data de seu recebimento.

14.4.

O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período. por

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Funpresp-Exe

15.

DO REAJUSTE

15.1.

As regrasacercado reajustedo valor contratualsão as estabelecidas
no Termode

Contrato,anexo a este Edital.
16

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1.

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no

Termo de Referência

17.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

Referência

18.

DO PAGAMENTO

18.1.
As condiçõesde pagamentosão as estabelecidasno Termo de Referênciae na Minutado
Contrato
19

DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1

Comete infração administrativa. nos termos da Lei n' l0.520/ 2002, o licitante/adjudicatário

que
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19.1.1. não assinaro termo de contratoou aceitar/retiraro instrumentoequivalente.quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta
19.1.2.

apresentar documentação falsas

19.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame

19. 1 .4.

ensejar o retardamento da execução do objeto

19.1.5.

não mantiver a proposta

19.1.6.

cometer fraude fiscall

19.1.7.

comportar-se de modo inidõneo

19.2.

Considera-secomportamentoinidõneo. entre outros. a declaração falsa quanto às

condições de participação. quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes
em qualquer momento da licitação. mesmo após o encerramento da fase de lances

19.3.
O licitante/adjudicatárioque cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito. sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções
19.3.1.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos
19.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento

19.5.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,observando-se o
procedimento previsto na Lei no8-666. de 1993. e subsidiariamente na Lei n' 9.784. de 1999

19.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator. o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Funpresp-Exe
observado o princípio da proporcionalidade
19.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

19.8.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência
20

DA IMPUGNAÇÃOAO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designadapara a abertura da sessão pública

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital

20.2 A

impugnação poderá ser realizada por forma eletrõnica, pelo e-mail

licitacao@funpresp.com.br,ou por petição dirigida ou protocolada no endereço SCN Quadra 2 Bloco
A - Sala 202/203/204 - Ed. Corporate Financial Center - Brasília -- DF. Cep: 70712-900
20.3

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas

20.4

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame

20.5
0s pedidos de esclarecimentosreferentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública
exclusivamente por meio eletrõnico via internet. no endereço indicado no Edital
14
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As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame

20.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhadosnos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado
21

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervenienteque impeça a realização
do certame na data marcada. a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido. desde que não haja comunicação em
contrário. pelo Pregoeiro
21.2
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos. atribuindo-lhesvalidade e eficácia para fins de
habilitaçãoe classificação
21.3

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação

21.4 As normas disciplinadorasda licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da Funpresp-Exe. o principio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação
21 .5

0s licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas ea
Funpresp-Exe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos. independentementeda
condução ou do resultado do processo licitatório

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. SÓ se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Funpresp-Exe

21.7 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato. observados os princípios da isonomia e do
interesse público

21.8

Em caso de divergênciaentre disposiçõesdeste Edital e de seus anexos ou demais peças

que compõem o processo. prevalecerá as deste Edital

21.9

0 valor estimado da licitação é de R$ 684.455.70 (seiscentos e oitenta e quatro mil.

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme o quadro abaixo:
Unidade
Senriço

de

medida

@)

Volume
Estimado
Mensal

(B)
Volume
Estimado
Anual

Ponto de
de
soluções
sofKvare
nut.
soluções

sofKvare

(c)

(E)

(1))=

(A x C)

= (B x C)

Valor
unitário

Valor total

Valor mensal

1.065,41

37.289,35

447.472,20

1.316,50

19.748,63

236.983,50

estimado

Função

Ponto de
Função

684.455,70
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21.10 0 Edital está disponibilizado. na íntegra. nos endereços eletrõnicos www.comprasnet.qov.br e

W}0C}01:!UnnEegR;çQ!!L:b!,
podendo,também ser obtido na Funpresp-Exe.no SCN Quadra 2 - Bloco A Sala 202/203/204 -- Ed. Corporate Financial Center -- Brasília - DF. CEP: 70712-900. nos dias úteis
no horário das 08 horas às 17h45min.mesmo endereçoe período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
21.1 1

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos. os seguintes anexos

21.11.1

Anexo 1- Termo de Referências

21.11.2

Anexo ll - Modelo de Propostas

21.11.3

Anexo 111
- Minutade Termo de Contrato

21.11.4
Anexo IV Modelo de Instrumento de Medição de Resultado
SEGES/MPno 5/2017

IMR Anexo V-B da IN

Brasília/DF, ......... de novembro de 2017

JOAO BATISTA DEJESUS SANTANA
Coordenador de Património e Logística
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l

noonJKvo

1.1

Contratação de empresa especializadana prestação de serviços de desenvolvhncnto e

manutenção
de soluçõesde software,na modalidadeÜl2dça...çlg...gçlltWaiC,
nas
linguagens Java, JavaScript, PHP e .NET.
1.2

O objeto pretendido será prestado na fonna de serviços continuados presenciais e não
presenciais,de acordo com as especi6ícaçõese os padrões de desempenho e qualidade

estabelecidos pela Funpresp-Exe, executados naediante ordens de sewiço
dimensionadaspela técnica de análise de pontos de função e utilizando-se da
metodologia ágil .fCRUl\4 de desenvolvimento do processo de entrega de soluções
1.3

O objeto é segmentadopor tipo de sewiço, para tnelhor dimensionamentode fatores
de produtividade, esforço e custo de execução.

2

DOS SERVIÇOSDEMANDADOS

2.1

Desenvolvimento

: execução

das atividades

necessárias

ao

desenvolvhnento de novas soluções de sofKvare.
2.2

Manutenção de $duçõç&.dc..s111twí!!ç: execução das atividades necessáriaspara a

sustentação e manutenções evolutivas/corretivas das soluções de sofKvare
desenvolvidas pela CONTRATADA.
3

OAJUSTIPICATiVA

3.1

A Funpresp-Exe teve sua criação autoibada pela Lei 12.618/2012 (30/04/2012),
efetivadapelo Decreto 7.808/2012 (20/09/2012), com a finalidadede administrare
executar planos de benefícios de caráter pt-evidenciário complementar para os servidores
públicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo da União, suasautarquiase
fundações. Por convênio de adesão, tem também o Poder Legislativo da União plano
de benefícios próprio para seus servidores, administrado e executado pela Funpresp
Exe

3.2

Consta do Planejaínento Esuatégico Institucional (PEI) - 2016/2019 da Fundação, um
objetivo estratégico especíHlcoque visa ''Dotar a ftlndação de soluções tecnológicas
capazesde dar apoio ao negócio'', para o qual foratn definidas 4 metas,dentre elas a de

"Prover novas soluçõesde Tl", a qual, por sua vez, possui uma ação denominada
'Contmtar rabi.icade software". Este tema também é abrangido no Plano Diretor de
Tecnologia da Infonnação (PDTI) do ano de 2017, com esta necessidadeapontada
como item 12 do plano de metase açõesda Gerênciade Tecnologiae Informação
l
(GETIC)
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3.3

Um dos grandes desafios da GETIC é acolher a crescente necessidadepor produtos e
serviços de TI na Fuitpresp Exe, a Ru-nde atender as novas detllandas por soluções
setoriais informatizadas, garanta as tnanutenções, as mudanças de plataforma pata
moderrüzaçãode sistemas,o suporte técnico e a docunlcnração de soluções de software
adoradas pela Fundação.

3.4

Por enquadrarse como uma Entidade Fechadade PrevidênciaComplementar,a
Funpresp Exe cmpenha diversas atividades de gestão e de apoio a seus processos de
negócio, que demandam o uso de ferratnentas adequadasao Uatamento de suas
informações, integradas aos processos financeiros, contábeis, orçaínentários,
estatísticos,de seguridade,de comunicação e de investimentos.

3.5

A época da elaboração do PDTI 2017, a GETIC realizou análise da capacidade estimada

da execuçãoda TI da Funpresp Exe em relaçãoaos desafiosprevistos para 2017, e a
análiseresultou na necessidadede conuatação de fábrica de sofnvare para supra as
necessidades de desenx,olvinlento de sistemas.
3.6

Denu-o deste contexto de desenvolva-nento, manutencão e internalizacão de diversos
sen'iços, betn colho a futura absorção de uma série dc projetos a serem iniciados, torna

se essencialpossuí urna sustentação
adequadapara a operacionalização
e
ínanutenibilidadc do parquc de soluções tecnológicas.Desta fonlla, pam suportar tal
ttnbientc são ncccssáriosserviços técnicos continuados para garaitúa da disponibilidade
da estabilidadee do dcscmpenllo dos sistemas clc infonllação.
3.7

Portanto, os objeúvos esuatégicosda FunprespExe e suas ileccssidadesgeram a
detnandapela conta-citação
de uma Fábrica de Sofnvare para automação, suporte e apoio
los processosde negócio da Funpresp Exe, conforme alinhatnento estratégico descrito.

3.8

\ssim, expostos estes motivos, é que se faz necessária a presente contratação,
abrangendo os seta,iços descritos no item 5.

4

DACLASSIFICAÇÃODOSSERVIÇOS

4.1

O objeto a set conuatado enquadra se na categoi-iade sen'iços comuns, de que nata a
Lei n' l0.520/02, por possuir padrões de desempenho e característicasfncihnenre
enconuadasno mercado,confortne preceituao Decreto n' 5.450/2005.

4.2

\ prestaçãodos sen'iços não gera vínculo eillpregatícioentre os empregadosda
Conuatada e a Funpresp-Exe, vedando se qualquer relação enu-eestes que caracterize
pessoalidade e subordhlaçào direta.

5

DAESPECIFICAÇÃODOSSERVIÇOS

5.1

111ç$el11clZlvi!!!ç111e
de soluções de software: execução das atividades necessárias ao

desenvolva-mentode novas soluções de sofhvare
5.1.1

Compreende as atividades de desenvolvhnento de soluções de sofnvare, que englobam
a modelagem de negócio, a análisee o levantamento de requisitos, a consuução de
artehtos de docutnentaçào e do código fonte da aplicação, a execuçãode testese demais
atividades inerentes ao processo, baseadasem prhlcípios ágeis de desetlvolx isento dc
software

2
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5.2

bla!!x!!ç!!çãe de soluções de software: execuçãodas atividadesnecessárias
para a
sustentação e manutenções evolutivas/cotretivas
desenvolvidas pela CONTRATADA.

5.2.1

sobre as soluções de software

Compreende as atividades de manutenção de soluções Jáimplantadas em ambiente de
produção da Funpresp Exe, com o objetivo de prover adaptações,evoluções, correções
e implementações de tnelhorias, assim colmo a sustentação à operacionalização da
solução.

5.2.2

São considerados serviços de manutenção:

5.2.2.1

!b'manutenção
Cora:çtivla:correção de defeitos identificados nas soluções de software
eln produção, abrangendo comportamentos inadequados que causemproblemas de
uso ou funcionamento e quaisquer desvios em relação a requisitos aprovados pelo
gestor da aplicação.

5.2.2.1.1

A

r'.

CONTRATA[)A

deverá

dar atendhnento

de bla11L!!c1]çãe...ÇeÉEgElya nas

dependênciasda Funpresp-Exe, excito nos casosem que, comprovadamente, possa
ser realizado remotamente.
5.2.2.1.2

Toda e qualquer despesadecorrente da execuçãoda blali1111ç!!çãe..Çszrrçliw
ficará
inteiramente a cargo da CONTRATADA, desde que não tenham sido causadospela
Funpresp-Exe.

5.2.2.2

btlaallEçliçãe..:Aç!!11Zla.Elw:
adequação na solução de sofKvare el-n decora-ênciade
mudanças que não impliquem inserção, alteração ou exclusão de requisitos
ftlncionais, bem como adaptação no sofnvare para acomodar mudanças ocorridas
em ambiente externo, que poderia ser ein regrasde negócio, constituição e leis que

tenhaconsequências
a funçõesdo sistema,asshncomo a criaçãode uma nova
platafonna de l)ardware, podendo ser uma nova geração de processadores,ou
periféricos na qual o software consiga aproveitar seusrecursos,além de uma nova
versão de um sistema operacional que possa não ser totahnente compatível ao
software.
5.2.2.3

equação na solução de software para promover
mudanças de interface e layout, sem alteração de funcionalidades sob o ponto de
vista do usuário.

5.2.2.4

Nlanutencão Evolutiva: mudanças em requisitos funcionais da solução de software
iá concluída que implicatn inclusão, alteração e/ou exclusão de funcionalidades. São
ílaodincaçõesnão previstasno documento de requisitos original do software. Tem
por intuito melhorar a qualidade do sofKvare, acrescentandonovas funcionalidades,

melhorando seu desempenho,ou até inesino modificando seu código-fonte
buscando obter tnelhor legibilidade ou adequaçãoa alguns paradigmasde
programação.
5.3

Os serviços, objeto desta contratação, serão estimados e quantificados com base na
metodologia de contagem de Pontos de Função (PF).

3
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5.3.1

A contagem será de acordo com as regras e oi-tentações estabelecidas no N'manualde
Prática de Contagens de PF',versão 4.3. 1 (CPh'14.3.1), ou posterior, publicado e mantido
pelo IFI'UG (////e/v/a//o//«/F}/// /a// /)a;/// Lixe/G/u/@), pelo tamanho funcional da solução

desenvolvida.
5.3.2

Os proccdin)euros aplicáveis a siniaçõcs não contempladas no CPl\.{ 4.3.1, ou posterior,

terlao como referênciao Roteüo de lx'léuicasde Software STSP.vei-são2.0 ou
posterior, publicado e mantido pela Secretariade Logística e Tecnologia da Informação
(SLTI) do N'linistério do Planejainento, Desenvolvimento e Gestão (h'lP).
5.4

A CONTRATADA

deverá disponibilizar à GETTC uin canal de atendiincnto (telefone,

e mail e/ou sistenaa)para registo de requisições de sen'iços, que opere em reghne 10x5
(dez horas por dia, cinco dias por semana), das 09:00 às 19:00 horas, ein dias úteis, sem

limite de tempoe de número dc atendimentos.
Nestecanalde atendimentoserá
providenciado registro do sen,iço demandado, com infoiinaç(5essobre os usuários e
características técnicas da demanda.
5.5

5.6

Deverá ser elaborado relatório mensal com informações estatísticasde utilizacão dos
sen'aços,que compõem este item, a ser definido entre as partes posteriormente.
\.pós a fonlaalizaçãodo seta'iço, a CONTRATADA deverá elaborar cronograma c
orçamento prcliminarcs (proposta prelin-ünar)coill a coilragcm de PF, para aprovação
da ITunprcsp Exe, sendo dc sua rcsponsabilidadc a execução tias at:ividadesnecessárias
})ata este Gun

5.7

\pós aprovação
CONTRATADA

da proposta prehninar
e levantamento inicial de requisitos, a
deverá apresentar cronograílla e orçamento definitivo (proposta

definitiva) com a contagem de PF, para aprovação da Funpresp Exe, sendo de sua
responsabilidade a execução das ati\-idades necessárias para este Gun.
5.8

5.9

Quando da enuega de cada detnanda será efetuada a contagem Hmalde PF, quando será
aceito o acréschnode até 15% ein relação ao estiJnadoiniciahnente, para efeitos de
pagamento. Ein caso de decréscimo em relação ao estiJnado inicialnaente, esta nova
contagem será udizada para efeito de pagamento.
\ contagem efetuada pela CONTRATADA
possua ç\ ce\«E\cação

Cellijied

deverá estar assinadapor profissional que

Vltn [ioii \)oints SI)ecia]ist

(]=F\) S ào \n]elna]imla]

Flíncfioti

\)oinl

Uie/l G/P/@ IFPUG, vigente e válida na data da contagem, a âu-nde garanta a qualidade
técnica e atestar a aderência da contagetn às non-nas vigentes.
5.1o

Em caso de necessidade
serão disponibilizadosmeios para acessoremoto à
CONTRATADA ao ambiente da Funpresp Exe, mediante procedhlaentos previamente
acordados entre as partes.

5.1 1

5.12

Ein caso de hnpossibilidade de execução rei-nota, a CONTR.\TODA
providenciar a execução presencial do serviço.

deverá

S.satividades relacionadas à análise de negócio, redesenho de proccssos e levantamento

de requisitosdeverãoset realizadaspresencialmente,a não ser que bala prévio acordo
entre as partes.
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6

DOS REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS

6.1

Requisitos da solução de software

6.1.1

Os requisitos relativos a cada serviço (desenvolvimento, manutenção) serão discutidos
e determinados no momento de sua solicitação, por meio da abertura de uma Ordem
de Ser''iço (OS) específica.

6.1.2

Os serviços deverão prever a utilização dos ambientes (infiaestrutum) de
desenvolvimento, homologação e produção.

6.1.3

A ferramenta de modelagem UML(U/z@ed /b4ode##g
l..a/7g/zaKe)
e/ou Modelagem de
Processo

(B//d//exr Pmóexi /\4ade#w©, poderá

ser

a ferramenta

Já utilizada

pela

CONTRATADA (desdeque não sela proprietária, permitindo à Funpresp'Exe,.se for
de seu interesse,hnplantá-la em seu ambiente), desdeque previamente apmvada pela
GETIC.
6.2

Arquitetura técnica: O desenvolvimento das soluçõesdeverá se dar com a utilização
das tecnologias desci-itas a seguir, selecionadas caso a caso pela Funpresp'Exe.. Mediante

acordo entre a Funpresp Exe e a CONTRATADA,
ser atualizado e/ou expandido a qualquer tempo

o conjunto de tecnologias poderá

Banco de dados:

6.2.1
6.2.1 .1

MS SQL Servem 2014 (ou superior);

6.2.1 .2

MySQL 5.6 (ou superior).

6.2.2

Plataformas de linguagens:

6.2.2.1

Ja-;

6.2.2.2

JavaScdpt;

6.2.2.3

PHP;

6.2.2.4

.NET;

6.2.2.5

Mobile (Android e IOS).

6.2.3

Sistema Operacional:

6.2.3.1

Windo*vs lO (cliente);

6.2.3.2

Windows Servem2012 R2 (servidor).

6.2.4

Serviço de Diretório: AD (Hr/;z'e l)/nPr/oCy) da Microsoft

6.2.5

Sewiço de Aplicação:

6.2.5.1

llS 7.0 (ou superior);

6.2.5.2

Apache 2 (ou superior);

6.2.5.3

Tomcat 6 (ou s--perior).

6.2.6

Compatibilidade de browsers:

6.2.6.1

Internet Explorem 9.0 (ou superior);
5
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6.2.6.2

Google Chrome 22.0 (ou superior);

6.2.6.3

1X'lozila Firefox 15.0 (ou superior).

6.2.7

Ferramentas:

6.2.7.1

IDE Eclipse (fernlmenta de dcsenvolvhnento Java/Web)
Notepad+ + (editor para programação)

Sofnvare livre;

Sofnvare livre;

6.2.7.3

Ci\'lS Joomla ou Zope/Plone (ferramenta para gestão de conteúdo)

6.2.7.4

Subversiotl (fcrranaenta para console de versão)

6.2.7.5

TortoiseSvN (Clj-te SvN);

6.2.7.6

Bizagi(ferramenta para modelagem de processo)

Sofnvare livre;

Software livre;

Software livre;

Compatibilidade com h'licrosoft Office 2013 (ou superior).

Transferência de conhecimento

6.3
6.3.1

A

transferência do conhechnento, no

uso das soluções desenvolvidas pela

CONTRATADA, deveráser realizadasem f)nus adicional pata a FunprespExe. O
cronogratna c horários dos eventos deverão set previamente aprovados pela Funprcsp
6.3.2

r\ CONTRAT.X[)A deverá pi.omover o i-cpasscdashlformações técnicasudizadas no
desenvol\iJnento das soluções de software, scjam elas adquiridas ou produzidas na
execuçãodos seta,içou,para os técnicos designadospela Funpresp Exe.

6.4

Requisitos de qualidade

6.4.1

Os produtos desenvolvidospela CONTRATXD.À deverão atender, além dos demais
critérios e requisitos já previstos neste Termo de Referência (I'R), os requisitos de
qualidadeabaixo:

6.4.1.1

11111)giÉzl3í!!iÉJalk:desenx:olvet

soluções

que

atendam

às necessidades

explícitas

e

hnplícitas dos requisitantes;
6.4.1.2

!:lgÉ!!ziljslílSb:desenvolver haterface visual shnples, intuito't'a e voltada para WEB e

equipamentosimóveis (/aZ'/e//celular),contemplando a funcionalidade de ajuda ao
usuário através de /p;///rnos prhlcipais catnpos das telas e/ou help o//-#//r, e os demais

requisitos de acessibilidade,no que couber, previstos no e h'lag;
6.4.1.3

6.4.1.4
6.4.1.5

6.4.1.6

Ce!!!ií!!ZilisJask: Capacidade do produto
desempenho e segurança especificados;

de softxvare de manter utn nível de

]liliçiÉIJ3Êia: Capacidade do produto

de sofKvare de apresentar desempenho
apropriado, relativo à quantidade de recursos usados;

!21$pçzliilzilisialk:os sistemas eín produção deverão estar disponíveis, no tnÍniJ-no,8
(oito) horas (denso do horário comercial) por dia útil;
!!!!çgdÉi;111Ê:os sistemas de hlformaçào

deverão

naanter os dados

hltegros,

controlando os acessossimultâneos à base de dados e respeitando os princípios
àCID Atoinicidade, Consistência,Isolamento e Durabilidade;
6
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6.4.1.7

bilÍ11)111C11ilZiliÉlalk:
a documentação, inclusive do código fonte, gemdo pela
CONTRATADA, deverá ser clara e completa. Os sistemas de informação
desenvolvidosdeverão seguir o padrão de nomenclatura de objetos de banco de
dados definido pela Funpresp-Exe.

6.5

Segurança da Informação

6.5.1

A CONTRATADA deverá observar, rigorosamente, todas as nonnas e ptocedhneiltos
de segurançaimplementados no ambiente de Tecnologia da Infonnação da Funpresp
Exe

6.5.2

A CONTRATADA não poderá indicar profissionais pam execuçãodos serviços com
características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade

r'.

da Funpresp Exe
6.5.3

A CONTRATADA deverá dar ciência e providenciar os mecanismos que julgar
necessáriospara que seus empregadoscumpram as nonnas e procedimentos de
segurançada informação instiü-tidos pela Funpresp-Exe.

6.5.4

A

CONTAR.ATADA

responderá

pelo

não cumpúnento

pot

quaisquer

de seus

empregados das normas e procedia-bentosde segurançada infortnação instituídos pela
bunpresp Exe
6.5.5

A CONTRATADA

deverá seguir as normas, padrões e regulamentos de segurança da

infonnação expressosna política de segurançada Funpresp Exe.
6.5.6

A CONTRATA[)A deverá adotar critérios adequadospara o processo se]etivo de
profissionaisque irão aduardii-etamentena execuçãodo objeto, com o propósito de
evitar a incol:poração de pessoascona característicase/ou antecedentesque possatn
comprometer a segurançaou credibilidade da Funpresp-Exe.

6.5.7

A codificação dos sistemascom recursos web deve incorporar, sempre que aplicável, as
boas práticas de padrões de segurança,tais como:

6.5.7.1

Implementação de cJ-iptografia não t-eversível para senhas gravadas eín bancos dc
dados;

6.5.7.2

Proteção de credenciais de acessopelo uso de conexões SSL com criptografia forte
nos processos de Á2i#;

6.5.7.3

Para aplicações com tráfego de dados sensíveispela Internet, utilização de conexões
SSL com criptograna forte;

6.5.7.4

Proteção conta-a C7uxí-.füe .fó#@#/{g (XSS) ;

6.5.7.5

Proteção contra JIPE /#ybc//a;

6.5.7.6

Gerenciamento
de cookiese /oÉe//lde sessãocom o intuito de proteger os
identiãlcadores de sessãodos usuários;
Retnoção das informações sensíveisde parâmetros GET passadosvia URL;

6.5.7.8

Validação de parâmetros e dados informados pelo usuário.
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6.6

Metodologia dc desenvolvimento

6.6.1

/\ CONTRATA[)A

dcverá adorar a metodo]ogia de desenvo]vimento ágil .f(]:RU/v para
gestão e planejamento dos proletos de software

6.6.2

A CONTRATA

DA dcvc disporübilizar um Gerente Técnico(.fí/z//P/ i\4aJ/e/),responsável
por coordenar as atividades relacionadas ao ciclo de execução da OS e poi- aduarcomo
interlocutor técnico junto à GETIC, incumbido de receber,diligenciar, encaminllar e

responder por questões técnicas, além dc organizar o pessoal técnico da
CONTRATADA.
6.7

Testes

6.7.1

Teste unitário

6.7.1.1

A CONTRATADA

deverá executar os testes unitários sobre cada componente do

produto de software construído, baseadono plano de teste.
6.7.1.2

Entendese colho Teste unitário aquelerealizadoisoladamentesoba-ea menor
unidade do prometode software (por exetnplo: um método), que deve abranger pelo
menos as técnicas de teste Caixa Preta e Caixa Branca.

6.7.1.3

Deve set cnucgue, junto com os artehtos coilsuuídos, toda a documentação
contendo as evidências dc teste, (luc scn'irão dc subsídio para as atividades de
auditoria do ti aba]])o de teste.

6.7.2

Teste hltegrado

6.7.2.1

A CONTRATAD

X de\ erá executar os testes hltegrados sobre cada componente do

produto de software construído, baseadono plano de teste.
Entende se como Teste integrado aquelerealizado atravésda t alegação de for-ma
progressiva e ordenada pelas telas ou esUuü-irasinternas do sofnvare onde seus
elementos são colHI)falados e testados para avaliação das suas interações.
6.7.2.3

O Teste integrado poderá ocotret en] ambiente de desenvolvimento e/ou
homologação da Funpresp Exe, se fot de interesse desta, a 6un de veriHlcar o
funcionatnento

do aplicativo

em ambiente

semeljlante

ao de produção,

e asse-n

antecipando problemas que vn.iam a ocorrer após a implantação.
Teste do software

6.7.3
6.7.3.1

6.7.3.2

A Funpresp Exe verificará a execução e evidências do teste sobre o produto
desen\ olvido, de forma a garantir pleno atendimento aos requisitos especificados.
Entende se como Teste do sofnvare

a execução controlada

da aplicação,

vetiGicandose o seu comportamento ocorre de acordo com o especihcadono
sen'iço, buscando asshn nlosti-ar se os resultados estão respeitando os pedi-õcs
estabelecidos na especinlcação fiincional.
6.7.4

Testes automatizados

6.7.4.1

Entende se como testes automatizados aqueles realizados de forma integrada e
gcrenciados visando anaisqualidade, inenot tempo e menor custo;
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6.7.4.2

Os testes automatizadosdeverão contemplar os Testes Funcionais e Testes
Não -Funcionais ;

6.7.4.3

A

CONTRATADA

deve enuegar junto

com

os

artefatos construídos

toda a documentação
contendoas evidências
de teste,que servirãode
subsídio para as atividades de auditoria do trabalho de teste realizado pela

contratada.Essa auditor:iapoderá ser realizadapela Funpresp
Exe ou por
empresa por ela designada
6.8

Hlomologação

6.8.1

O processo de homologação deverá ocorrer no ambiente da Funptesp Exe, e deverá
conteínplat duashonlologações:

6.8.1.1

!:!Qmologaçã:atéç111ça:
Avaliação técnica e de requisitos não-funcionais;

6.8.1.2

!JeulçzlÉ2911çãíz..Êl111;iç2pd:
Conformidade dos requisitos funcionais, não-funcionais e
regras de negócio.

6.8.2

A CONTRATADA deverá acotnpanltar presencialmente o processo de homologação,
sem ónus adicional para a Funpresp-Exe.

6.8.3

A Funpresp-Exe exigirá a especi6ícação dos casos de testes pela CONTRATADA,

6.9

Garantia

6.9.1

Prover garantia aos serviços prestados por 90 (noventa) dias corridos, contados do dia
posterior à enuega dos produtos, independente da expiração da vigência contratual.

6.10

Geradores de código

6.10.1

Admite se a utilização de geradores de Código, desde que a aplicação gerada admita
manutenção evolutiva de fácil execução e apresenteperformance adequada,além do
atendhnento a todos os requisitos listados neste TR.

7

DOSNÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO(NMS)

7.1

Os NMS

fo''x.

de
acordo com a especiãcação dos requisitos encaminhados pela áreadelnandante, baseado
no plano de testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

objetivam

defina

as responsabMdades

e procedimentos

que deverão ser

seguidos pelas partes envolvidas, visando o acompanhamento dos Níveis de Sei-viços,
em complementação às obrigações acordadas em contrato.
7.2

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, junto à Nota Fiscal, relatório de
acompanhamento, contendo a medição dos NMS

7.3

A Funpresp-Exe avaliará os serviços executados em cada OS por meio da utilização de
Indicadores de NMS, que são critérios objetivos e mensuráveisestabelecidosentre a
Funpresp-Exe e a CONTRATADA com a hlalidade de aferir e avaliar aspectosde
tempo e qualidade relacionados aos serviços conuatados

7.4

O valor previsto para pagamento de uma OS poderá sofrer desconto ou glosa,
dependendodo valor atingido paracadaIndicador, confortne definido nastabelasdeste
toPíco.
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7.5

O desconto ou glosa nào será aplicado sc a Funpresp Exe der causa à variação do
Indicador como, por exemplo, indisponibilidade da área dcmandante, alteração de

escapo,dente ouros.
7.6

Durante os primeiros 90 (noventa) dias do conuato, a critério da FunprespExe,
eventuais falllas poderão set relevadas e dispensadas as sanções decorrentes do não

cumprimento dos NNIS, como período de ajuste, desde que a CONTRAT/\DA
comprovadamente detnonsUe que os trabaljlos de execução das OS estão em
andamento com a enucga dos produtos e artefatos esperados.
7.7

Os ]ndicadores serão medidos desde o início da execuçãocontratual, nas periodicidades
definidas, e a CONTRATADA será informada dos resultados, para que providencie as
eventuais adequaçõesque sc dizerem necessáriasna dinâmica da prestação dos serviços.

7.8

Toda OS será classificada confonne o ní\-el de criticidade:

7.8.1

Alta: Incidente que possa tornar inoperante o sistema da CONTRATANTE por inteiro
ou uma parte nlajoritária que é essencialaos negóciosdiários. E também considerado
criticidade alta o incidente que gerar perda ou inconsistência nas hlformações.

7.8.2

Média:

Incidente

parte/módulo

sem

paralisação

de sistema,

mas

com

indisponibilidade

de

do sistema ou dados que sejam essenciais para o negócio. Esse tipo dc

erro [em como ptincipa] catactcrísticao fato dc apesarde obsen'ada a degradação,o
sistema continua dispollível, porém necessitandodc antaliz2tçàoc/ou correcto de
rotinas/dados. Será'açosde desenvolvitnento inicial de novo sofnvare sempre serão
inicial-neste considerados colmo cridcidade média, cona o '"l"cnlpo da Solução
correspondendo à entrega do pré escopo da OS.

:Baia: Incidente que representa faUlasn-únhnasque nào estão afetando a performance,
sen'iço ou operação da Funpresp, ou ainda a função afetada só é usada eventual-Dente
ou teínporananlente
7.9

7.10

\ tabela de tempo para o início do atendimento a uma OS será conforme a seguir, em
floras úteis:
CRITICIDADE

TEMPO DO I' CONTATO

TEMPO DA SOLUÇÃO
(após I' contato)

Lha

ein até l hora

em até 8 horas

Nlédia

em até 3 110ras

ein até 24 110ras

Baixa

em até 6 1-tolas

en] até 72 1)aras

Indicadores
1. Indicador de Produtividade Média

(IPM)

Aplicado aos scn'aços:

Oes'"*'ol*,- «.e« to e Àla!!L!!c!!çb

Finalidade:

\feiit a produtivid2ide e lempesúvidade d2i execução dos sen'aços

Metas a cumprir:
Periodicidade:

(e-elo

-n,.:«te«ção

co---eti.,a)

Elaboração e cnriega de lodos os pioduíos contidos no escopo dít OS em
conformidade com a produtividade EspeciRtcada
na OS
.X cada OS eíiuúda, após 2i l)omologaçào da entreglt
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IPiN't
= [ (PFfinal/ N' sprints.realizadas)
/ (Pb'-estimado
/ N'

l

sprints.estimadas)]x 100

e PF.6ínal: quantidade de pontos de função na contagem anal do
produto da OS

Fórmula:

B Pb'.estitnado: quantidade de pontos de função obtidos mediante
contagetn estimada ao início
e N' sprints.realizadas: quantidade de sprints realizadas na execução da

os

e N' sprints.estimadas: quantidade de sprints estimadas para a realização

da OS
Acima

de

100%:

Aceitável

Entre

85%

e

99,9%:

75%

e

84,9%: 2% sobreo valor da OS

Aceitável

i clçnçau vu Biuokt.

Entre

Não se aplica desconto ou glosa

Sancionável

Abaixo

de

75%:

Sancionável

Não se aplica desconto ou glosa

5% sobre o valor da OS

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
Aplicado aosserviços:

N-lanutençãQ carreta,a

Finalidade:

\ferir a tempestividade ilo atenditnento de manutenções correuvas

Metas a cumprir:

Nlanutençào conetiva com realização de testes funcionais e subsequente
disponibilização da solução no amlljS111q
ç41!!!!!!PIS:J!:!ilS

Periodicidade:

,\ cada OS emitida, após a homologação da entrega

IAT = ( Prazo.realizado / Prazo.máximo) x 100
Onde:

. Prazo.Realizado = Quantidade de tempo, em unidade definida na OS

/'\.

(minutos, horas, dias ou meses), decorrido ergue a abertura da OS e a

Fórmula:

disponibilização da solução, em ambiente da Funpresp'Exe, da versão
que

recebeu o aceite
e Prazo À,máximo= Prazo máximo acordado entre as partes para

realizaçãoda meta deste indicador, em unidade de minutos, horas, dias
ou meses
Até 100%:
Aceitável Não se aplica desconto ou glosa

Entre

100,1%

e

150%: 1% sobreo valor da OS

e

200%: 2% sobreo valor da OS

Sancionável

Retenção ou glosa:

Entre

150,1%

SancionáÀ,e]

A.cima

de

200%:

Sancionável

Obsen'ação:

5% sobreo valor da OS

Em manutenções corretivas durante o período de garantia, o desconto será

substituído l)or uma advertência.
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DO VOLUME
UNIDADEDE

SERVIÇO
(1) !2ç$çl3}:ÉZ!)=!!!!c!!!e
sofHxrare

de

MEDIDA
soluções

de

(2) ÀlanutencãQ de soluções de sofKvare
9

9.1

\rOLUbIE

VOLUME TOTAL

ESTlbIADO

ESTlb4AD0 (12
N[ESES\

bIENSAL

Ponto deFunçào

35

420

Ponto deFuncão

15

180

DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os sen,iços serão realizados eín ambiente da CONTRATA DA. Eventualmente poderão
ser realizados na Funpresp Exe, a depender de sua natureza, tais como as atividades que

necessitem da participação direta das equipes da Funpresp Exe, colmo, por exemplo,
levatltamcnto de requisitos, reuniões c apresentações,e as atividadcs relacionadasao
acessoou à análise do ambiente operacional das soluç(1)es
de software
9.2

O Gerente Técnico da CONTILXTADA deve estar presente na Funpresp Exe, pelo
menos, cn] todas as reuniões de abertura (Planejamento) e de encerratnellto (Revisão e
Retrospectiva) de .P/f///i.

9.3

O dcslocainento eventual de prestador de sen,iço da CONTRATADA

para a Funpresp

Exe não implicará,dc nenhuma fotnla, cm ítcréschnoou maloiaçãonos valoresdos
sctn,içou, bcm como ncnhutll tipo de pagamento correspondente a deslocameitros,
diárias, floras cxtras ou adicionais itotunlos
9.4

A definição do horário de Uaballlo pata a execuçãodas atividadcs nas instalacf)es[)a
Funpresp Exe deve ser acordada com a Funpresp Exe.

9.5

Como padrão e quando não especificado em conta.brio, considerar se-á colho horát-io dc

expediente o período compreendido das 08:00h às 20:00h, nos dias úteis.
9.6

Os serviços eventualmente realizados fom do llorário de expedieílte, aos sábados
domingos e feriados, seja no ambiente da CONTRÀT.\[)A ou no ambiente da
Funpresp Exe, não implicarão nenhum act-ésch-no
ou majoração nos \.dores pagos à
CONTRATADA

9.7

Os prazos específicos, quando não puxados neste TR, serão consignadosna respectiva
r )\

9.8

9.9

10
10.1

Como padrão e quando nào especificado em contrário, todos os prazos set-ãocontados
eín floras úteis ou dias úteis.
Os seta,içosdeverão set prestados tomando por referência o horário e calendário de
Brasília DF

DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA DA LICITANTE
\s cnapresas,registradas ou não no SICAF, deverão comprovar a qualificação técnica,
conforme abaixo:
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lO.l.l Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pesso's jurídicas de
direito público ou pl-ivado, que comprove(m) a experiência e qualificação da licitante em
serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,

mediantedesenvolvimentode uma solução de, no mínimo, 210 pontos de função,
admitida a soma de atestados, sendo pelo menos um deles não inferior a 120 pontos de
função.
lO.1.2 Comprovação para o Gerente Técnico:
10

1.2.1Experiência ínínnna de 3 (três) anos na condução de serviços compatíveiscom o
objeto, em liderança de times ágeisem projetos de construção de software utilizando
a

tnetodologia

.fó/v/m, mediante

apresentação

de

declaração

da

licitante,

acompanhada de currículo do profissional.

/'

10

1.2.2Formação de nível superior, graduação ou pós graduação, ein Tecnologia da
Informação ou áreascorrelatascom diplotna fornecido por instituição reconhecida
pelo Ministério de Educação(MEC).

10 1.2.3 Certificação

Ce/7@ez/.çmz/m,A4a.r/er(CSM) da Jm7////,4@a//.P, mediante a apresentação

do certificado.
lO.1.3 Declaração da licitante de que possui suporte administrativo, aparelhainento e condições
adequadas, bem assim pessoal qualiHtcado, disponível pata a execução do objeto desta
licitação.
lO.1.4 Declaração da hcitante de que segue a metodologia de u-abalhode Fábrica de Sofnvare

(requisitos, prometo,programação, testes e homologação), abrangendo profissionais
capacitados e processos, procedünentos e artefatos estruturados.
11

DOTIPODALICITAÇAO

l l.l

A licitação será na tnodalidade PREGÃO, na forma ELETR(1)NICA, do tipo menor

preço, conforme descrito nesteTR.
12

DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

12.1

O Plano de Comunicação teta por objetivo formalizar a relação cotidiana ente-eas partes,
evitando mal-entendidosde fonlaa a garantir a eficiência do conuato e a transparência

na sua gestão.Este plano estabeleceos documentosque serão utilizados para "
cotnunicação formal:

DOCUMENTO
Termo de Aceite

RESPONSO:VEL

EMISSOR
Funpresp Exe

Abertura de Chamado

Funpresp Exc

DESTINATÁRIO
CONTA\TODA
CON'niÀTADA

MEIOS

PERIODICIDADE

Papel

Central de
Atendimento

Por OS

Site ou e mail
Relatório de

Atendimento

CONTlü\TJ\D\

Funpresp Exe

E mail ou papel

Por OS
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13
13.1

A CONTRATADA deverá Hu.marTen)ao de Cotnpromisso contendo declaracãode
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurançavigentes na Funpresp-Exe, a selassinado pelo seu rc])rescntanre legal, confot-ine anexo l.

13.2

A CONTRATADA deverá6n.marTendo dc Ciênciada declaração
de manutencão
de
sigilo e das normas de segurança vigentes na Funpresp-Exe, a ser assinado por todos os

empregados diretanlente envolvidos na execução dos serviços, conforme anexo ll.
13.3

Quanto ao sigilo c confidencialidade dos dados c informações dispoúbilizadas pela
Funpí'esp Exe para a perfeita execuçãodos seio,içou,a CONTRATADA se compromete
a

13.3.1

N'lanter cotnpleto sigilo c coi-tfidenciahdade sobre dados, infon-nacões e documentos
obtidos em virtude da execução dos serviços, bem como sobre todos os resultados e
análisesdeles deconentes, obrigação esta válida mestno após o encerraínenEOdo

contrato por qualquer motivo, transferindo à Funpresp-Exe a propriedade dos
resultados pam todos os efeitos legais;
13.3.2

13.3.3

13.3.4
13.3.5

Responsabilizar se penal, civil e administrativamente pelos danos causadosdiretamente
l lsunpresp-Exe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte dc
seus propostos, não excluindo ou reduzindo essarcsponsabilidíldea nlscalizaçàoou o
iconlpanhamento cla l-und;tção;
\dotar as tnedidas e as políticas necessárias à preser\ açào do sigilo e confidencialidade
dos dados e infortnações recebidos ein virtude da execução do conuato;
Utilizar os dados e hlfon-nações recebidos exclusivamente para a execução dos sen'iços;

Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Futlpresp-Exe quando do uso de suas
instalações ou recursos;

13.3.6

13.3.7

Divulgar dados e hlfortnações sotnente após prévia e expressaautorização da autoridade
competente da Funpresp-Exe; e

Adotat políticas de gestão e as medidas necessáriasà presern,açãodo sigilo das
informações da Funpiesp-Exe.

14

DAVIGENCIADOCONTRATO

14.1

O prazo de vigênciado conUatoserá de ]2 (doze)mesesa contar da data de sua
assinatura,podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivosaté o limite de 60
(sessenta)meses,nos termos do art. 57, inciso 11,da Lei n' 8.666/1993, desdeque haja
autorização formal da autoridade coinpetejlte e obsen,idos os seguintes requisitos:
a) os serviços tenllam sido prestados regularmente;
b) a Fundação tnantenha interesse na realização do será'ico;

c) o valor do conHato penlaaneçaeconolúcamente vantajoso para a Fundação;
d) a Contratada manifeste expressatnettreinteresse na prorrogação.
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Funpr14.2

Os serviços contratados serão executados de forma contínua e indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, de acordo com as necessidadesda Funpresp Exe.

14.3

A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

14.4

A prorrogação de contrato deverá ser pmtnovida mediante a celebração de termo
aditivo

15

DAGARANTIACONTRATUAL

15.1

A CONTRATADA, no prazo de até lO (dez) diasapós a assinaturado Tenho de
Contrato, prestarágarantiano valor comi-espondente
a 3% (três por cento) do valor do
Contrato, que será liberadade acordo com as condiçõesprevistas lleste TR, conforme
disposto no art. 56 da Lei n' 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.

15.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da gai-antia acarretará a aplicação de

tllulta de 0,07% (sete centéshnos por cento) do valor do conUato por dia de atraso, até
o tnáxhno de 2% (dois por cento).
15.1.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Funpresp-Exe a promover a retenção dos

pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato a título de garantia,a serem depositadosjunto à Funpresp'Exe, em dinheiro,
cona correção monetãna.
15.2

A validade da garantia, qualquer que seja a naodalidadeescolhida, deverá abranger uin
período de mais 3 (três) mesesapós o término da vigência contratual.

15.3

A garantia assegurará,qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.3.1

Prejuízo advinda do não cumprimento do objeto do contrato e do não adunplemento
das detnais obrigações nele previstas.

15.3.2 Pi:ejuízos causadosà Funpresp Exe ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante

a execuçãodo contrato.
15.3.3 Multas moratótias e punitivas aplicadas pela Funpresp Exe à Contratada.

15.4

A modalidade seguro-garantiasomente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados acima.

15.5

A garantia ein dinheiro deverá ser efetuada em conta específica da Fundação, com
a n tn '- tl n ta t-l a

\P\lll\r\

15.6

Clv

lllvll\rL4

hIEna

No caso de alteraçãodo valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições

15.7

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de lO
(dez) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.

15.7.1

A Funpresp Exe não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
,)

caso fortuito ou força maior;
15
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15.8

b)

alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações conuatuais;

c)

descumprh-mentodas obrigações pelo contratado decorrentes de fitos ou fatos
praticadospcla Fuilpresp Exc; e

d)

aros ilícitos dolosos praticados por seta,idores/etnpregadosda Funpresp Exe.

Não serão aceitasgarantias que incluam)a
ousas isenções de responsabilidade que nào as
previstas neste tteH.

15.9

Será considerada extinta a garantia:

15.9.1

15.9.2

com a devolução da apólice, carta dança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Funpresp-Exe, mediante tendo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as cláusulas do contrato;
no prazo de 90 (noventa) dias após o térn)ino da vigência, caso a Funpresp Exe nào
coinumque a ocorrência de sinistros.

16

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1

As despesasdecorrentes da conuatação correrão à conta dos recursos constantes do
Plano de Gestão '\drúnisuativa
PGA da Funpresp Exe.

17

DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS

17.1

,\ CONT]LXT\D.\ obrigar sc á a cnuegar os scn,iços esuiramcntc de acordo conaas
cspcci6icaçf)esconstantes deste TR, responsabilizandose pelo refazimeílto total ou
parcial, na hipótese de se constatar defeitos na execuçãoou estiver eín desacordo cona
as especificaçõesadoradas.O Fiscal deve, neste caso, comunicar formalmente à
GELOG, quaisquer ocorrências quanto à execução dos sen'iços, para anotação e adoção

das medidas cabíveis.
17.2

X qualidade dos serviços da solução será mensurada por meio da verificação de

resultadosobtidosna prestaçãodos será,içou
demandados
de acordocom prazos
procedimentos e critérios estabelecidos pela Funpresp Exe, ficando a CONTRATADA
sujeita a penalidades se for identificada incxecução total ou parcial do serviço.
17.3

Serão considerados como aceitou e atendendo aos requisitos os seio,açosexecutados pela

CONTRATADA

que tiverem seu respectivo Termo de Recebimento DeHulitivo

emitido pela FunprespExe, podendo scr caracterizadopot aceite em Nora Fiscal
conforme deEaUlamento a seguia.:
17.3.1

Serviço de ]l)ÇEç!!):íZ!):Jlnc111e:
disponibilização e operacionalização em ambiente de
Produção da Funpresp Exe do software demandado e entrega da documentação
associada ao sofhvare

17.3.2

Serviço de b'lanutencão:realização da atividade prevista, cona o reparo necessárioà
solução e disponibilização funcional ein ambiente produtivo.
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DOCONTRATO

18.1

Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, para assinaro Tendo de Contrato.
18.2

Previamente à contratação, a Fundação realizará consulta ''on lhe" ao SICAF, beta
colmo ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados CADIN, cujos resultados
serão anexados aos autos do processo

18.3

Na hipótesede irregularidade
do [egisuono SICAF,o Contratadodeveráregularizara
sua situaçãoperante o cadastrono prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.

18.4

Alternativamente à convocação para comparecer perante a Fundação para a assinatura

do Termo de Contrato,a Fundação
poderáencaminha
lo paraassinatura
do
adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrânico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento.
18.5

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatáj-io e aceita pela Fundação.

18.6

Se o adjudicatário, no ato da assinaturado Termo de Contrato, não comprovar que
manté.n ,s mesmas condições de habilitação, ou quando, injustiHicadamente,recusar-se
à assinatura,poderá set convocado outro licitante, desde que respeitadaa ordem de
classiHlcação,
pata, após a vedflcação da aceitabilidadeda proposta, negociaçãoe
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominaç(5es legais.

19

DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA

19.1

Executar os serviços confortne especificações deste TR, com a alocução dos etnptegados

necessáriosao perfeito cumplünento das cláusulascontratuais.
19.2

Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação.

19.3

Atender prontamente as reclatnações da Funpresp-Exe, prestando os esclarechnentos
devidos e efetuando as correções e adequações que se Hlzerem necessárias.

19.4

Comunicar, imediatamentee por escrito, qualquer anonnalidadeque verificar na
execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução,
apresentando razões Justificadoms, que serão objeto de apreciação pela Funpresp Exe.

19.5

Exercer a direcão técnica e adí-ninistrativa, utilizando de mão de obra especializada sem

nenhum vínculo empregatício com a Funpresp-Exe, promovendo o controle de jornada
e dos sewiços, relacionado a execução do Conta-ato.
19.6

Responsabilizarse por todas as despesascaiu imaterial,mão de obra, acidentesde
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, Hlscais e comerciais, transportes,
imateriais,seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou
espécie e quaisquer ousas despesasnecessáriasà perfeita execução dos serviços
conUatados.
17
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19.7

Sujeitar sc a mais atnpla e inesu-ira fiscalização por parte da Funptesp Exe.

19.8

Designar formalmente um preposto responsável pela execuçãodos sen'iços, que será a
pessoít dc coiltato entre a CONTltÀTA[)A
e a Fisca]ização da F'unpresp Exe.

19.9

]tepa'ar, corrigir ou subsúütir, às suas expensas,no todo ou em parte, os serviços em
que se veri6lcarem vícios, defeitos ou incott-eções resultantes da execução, no prazo
Hrxadopelo fiscal técnico do contrato.

19.1o

19.11

Responsabilizarse pelos danos causadosdhetamente à Funpresp Exc ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essaresponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Fundação.
Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
infoitnação acerca das atividades executadassem prévia autorização da Funpresp-Exe.

19.12

Não transfel-ira outrem, no todo ou em parte, os sen,açosavençados,responsabilizando
se, em qualquer caso, única e exclusivatnente a CONTRATADA por todos os serviços.

19.13

Cienti6lcaro Hlscaldo conuato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, tnantendo um
''diário de ocorrências" durítnte toda a prestação dos seta,iços.

19.14

Elaborar relatórios e parccercs técnicos, a clualqucr tempo, cluranre a cxecução do objeto

ora coiltiatado, de modo a pcrnütir o cfetivo aconlpaitllamct)todos trabnUlospela
Funptesp Exe, sempre que solicitado, a serem entregues no prazo 6Lxadopelo fiscal
técnico do cona.ato.
19.15

Fornecer à FunprespExe, setnpre que solicitados, e em tempo hábil, todos os
esclarecimentos e informações necessários relacionados às advidades desen't'olvidar por
força deste Colltl.ato.

19.16

Obsen'ar os Níveis Nlínimos de Sen,iço (Nh'lS), fornecendo as informações necessárias
para seu acompanhamento e aferição.

19.17

Não empregar menor de dezesseis anos, excito na condição de aprendiz para os maiores

de quatorze anos, nem permitir a utilização do n-atalho do menor de dezoito anos em
traballlo noEurno, perigoso e insalubre.
19.18

19.19

Propiciar todos os naeiose fncihdadesnecessáriasà Htscalização
pela contratante, cujo
representante terá poderes para suster o serviço, total ou paiciah-mente,em qualquer
tetnpo, setnpre que considerar a medida necessária,com a devida motivação
Quando especificada,manter, durante a execuçãodo Contrato, equipe técnica composta
por p'oHissionais devidamente habilitados, reinados e qualificados para a prestação dos
SC13rlCOS

19.20

19.21

N'mantera produtividade ou a capacidade nlííúna durante a execução do conta-ato
conforme art. 18, incisa 1, alínea"g'', da IN SLTI/l\TP n' 4/2014.
Pertencem à Funpresp Exe os direitos de propriedade intelectual e direitos autornis das
soluções entregues, hacluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados.
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19.22 (quantoao sigilo e confidencialidade
dos dadose infonnaçõesdisponibilizadaspela

Funpresp
Exe para a perfeitaexecuçãodesteConuato,a CONTRATADAse
compromete a:
19.22.1manter completo sigilo e confidencialidade sobre dados e informações obtidos em
virtude da execução do Conuato, bem como sobre todos os resultados e análises dele
decorrentes, obrigação esta válida mesmo após o encerratnento do Contrato por
qualquer motivo, transferindo à Funpresp'Exe a propriedade dos resultados para todos
os efeitos legais;
19.22.2responsabiüzar-sepena], civil e administrativamente pelos danos causadosdiretamente
à Funpresp Exe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de
seus plepostos, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidadea 6lscalizaçãoou o
acompanhamento da Fundação;
19.22.3 adotar as medidas e as políticas necessárias à preservação do sigilo e con6tdencialidade

dos dados e informações recebidos em virtude da execução deste Contrato;

19.22.4utilizar os dados e infonnações recebidos.exclusivatnentepara a execução deste
contrato;
19.22.5divulgar dados e informações somente após a prévia e expressaautorização da
autoridade competente da Funpresp-Exe;
19.22.6utilizar empregados habilitados para a execução dos serviços, eln conformidade com as
Doridas e determinações ein vigor.
19.23 Assumir as despesasdecorrentes do transporte, hospedagem e alimentação em função
da execuçãodo objeto;

19.24 Instruir seus empregados quanto à necessidadede acatar as normas internas da
Fundação;

19.25 Quando no ambiente da Contratante, manter os seus prestadores de serviços sujeitos às
suas nonnas disciplinares, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Funpresp
Exe;
19.26 Manter os seus prestador-es de serviços e prepostos identificados por crachá, quando em

traballlo, devendo substituir imediatamentequalquerum deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Funpresp-Exe; e
19.27 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,alertando
os a não executar atividades não abrangidas pelo conuato, devendo a Contratada relatar
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a hn de evitar desvio de função20

DAS OBRIGAÇÕES DA FUNPRESP-EXE

20.1

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um [eprese"tente especialmente

designado, nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/1993

20.2

Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidadespara a perfeita prestaçãodos
serviços.
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20.3

Acompanllar e 6iscahzara execuçãodo objeto do contrato, sob os aspectosqualltitativos
e qualitativos, anotando em [egistro próprio as fôlhas detectadas.

20.4

Rejcitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações.

20.5

Atestar a nota fiscal/futura correspondente, após realizar rigorosa conferência dos
serviços prestados.

20.6

Efetuar o pagamento no preço e nas condições pactuadas.

20.7

Exigir o cumprhnento de todas as obrigações assurúdas pela Cona-atada,de acordo com
as cláusulascontratuais e os termos de sua proposta;

20.8

Efetuat as retenções uibutárias devidas sobre o valor- da nota fiscal/futura fornecida pela
contratada.

20.9

Notificar a Conuatada por escrito da ocori-ência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos sen'iços, Gelandoprazo para a sua correção.

20.10

Nomear Gestor e FiscaisTécnico, Adtninistraúvo e RequisiEantedo conuato para
acotnpanhat e fiscahzai a execuçãodos contratos, conforme o disposto no art. 30 da TN

SLTI/lvlP n' 4/2014.
20.11

Encaminhar fotmaltncnte a den anda, por meio de Ordem de Sen,iço, de acordo com
os critérios cstabclccidosnesteTR, ol)scrvallclo sc o disposto nos ans. 19 e 33 dlt IN

SLTI/í\lP n' 4/2014.
20.12

Receberos sem'içosque estejam-n
em confotínidadecom a proposta,obsetn,ando
o
disposto no art. 21 da IN SLTI/b.IP n' 4/2014

20.13

\plicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e conuatuais, quando

cabíx,eis.

20.14 Não pi-adiar fitos de hlgerência na adnainisu-açàoda ConUatada, tais como:

20.14.1exercer o poder de mando sobre os empregadosda Contratada, devendo reportar se
somente aos propostos ou responsáveis poi ela indicados, exceto quando o objeto da
conUataçãopre''ir o arenditnentodireto, tais como nos sen,içosde recepçãoe apoio ao
usuarlo;

20.] 4.2 direcionar a conta-citação
de pessoaspara uabalhar na empresa Cona.atada;

20.14.3protnover ou aceitaro desvio de funções dos uabalhadoresda Cona-atada,mediante a
utilização destes eín atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e
en] relação à função específica para a qual o trabaljaador foi contratado; e

20.14.4considerar os tmballladores da Contratada como colaboradoreseventuaisdo próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especiahneilre para efeito de concessão
de diárias e passagens
20.15

Assegurar que os direitos de propriedade inte]ectua] e direitos autorais da Solucão de
I'ecnologia da Infonlaaçào sobre os diversos artehtos e produtos produzidos ao longo
do coíltrato, incluindo a documentação,o código-fonte de aplicações,os modelos de
dados e as bases de dados, pertençam à Funpresp Exe.
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DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

21.1

O acompanhamento e a fiscalização da execução do conUato consistem-se na
verificação da conformidade

da prestação dos serviços e da alocução dos recursos

necessários,de fonna a asseguraro perfeito cumprimento do contrato, devendo ser
observado o disposto nos artigos 58, inciso 111,66, 67 e 73 da Lei n' 8.666, de 1993.
21.2

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização deverá ter a experiência necessária

para o acompanhamentoe controle da execuçãodos sen'açose do contrato, cuja
incumbência é lnonitorar constantes-mente
o nível de qualidadedos serviços para evitar
prejuízos,devendointervir paracorrigir ou aplicarsançõesquandoverificar ujn viés
contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida, no tocante às

suas atribuições, podendo, inclusive, culminar em rescisão contratual, confonne
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1993.
21.3

A execução do conuato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos

de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:

,)

os resultados alcançados ein relação aos serviços, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada;

b)

a adequaçãodos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

.)

verificar o cumprhnento dasdetnais obrigaçõesdecorrentesdo contrato;

d)

consultar a regularidade fiscal da Conta-atada.

21.4

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros por qualquer irregularidade, ou ahlda, resultante de imperfeições técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidadeinferior e, na ocorrência desta, não
implica enl corresponsabihdadeda Funpresp Exe.

21.5

A Funpresp Exe será resewado o direito de rejeitar no todo ou ein parte os serviços
prestados, se em desacordo com o Contrato, devendo a Contratada refazer os serviços
rejeitados sem ânus adicionais

21.6

A assistênciada Híscalizaçãoda Funpresp-Exe, de nenhum modo diminui ou altera a

X

responsabilidade da Conuatada, na prestação dos serviços a serem executados.
21.7

Exigir

a apresentação Juntamente com

a nota fiscal/natura, dos documentos

i.elacionados abaixo pai-a conferência e posterior ateste:

a)

Certidão Negativa de Débito da Previdência Social CND;

b)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federaise à Dívida
Ativada União;
Certidão
Negativa
de Débitos
das Fazendas Federal, Estadual e

')

Distrital/Municipal

d)

de seu domicílio

Certidão de Regulam-idade
do FGTS

ou sede;

CRF;
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.)

Regularidade fiscal, constatada atrílvés de consulta "on lide" ao sistema de
Cadasu-amenEO Unificado de Fornecedores

SICAF

ou na impossibilidade

de

acessoao referido sistema,mediante consulta aos sítios eletrânicos oHlciaisou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;
D

Certidão relativa à inexistênciade débitos uabalhistasextraída do sítio
!HD;//xmvw.tst.ius.bl-/cerúdao/

21.8

O representante da F'unprespExe deverá prol-novel- o registro das ocorrências
verificadas, adorando as providências necessáriasao fiel cumpl-ilnento das cláusulas
contmtuais,confonne o disposto nos S$ 1o c 2o do art. 67 da Lci No 8.666, de 1993.

21.9

O descumprimento total ou parcial dasdemais obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejaráa aplicação de sançõesadministrativas, previstas neste Tcrmo

de Referência e na legislaçãovigente, podendo cuhnhlar em rcscisão conuatual.
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei No 8.666/1993.
22

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

22.1

O acaso injustiGlcadoou a inexecuçãoparcial ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA

.)

às seguintes penalidades:

r\dvettência por escrito, quando ptaticat irregularidades dc pequena monta, assim
cntcildidas aquelasclub não acarretem prejuízos signiflcaúvos para a Funpiesp Exe;

b) tllulta
bl) de 0,33% (zero vhgula trinca e três por cento) ao dia do valor do item inadiJllplido,
até o ILnite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento) do valor do item
inadimplido;

b2) de 10% (dez por cento) sobreo valor do item inadimplido, caso a inadimplência
ultrapasseo 30' (Uigésii-no)dia, o que poderáenselara rescisãounilateraldo
co i'itl.a to ;

.)

Suspensãotemporária de participação em licitação e hnpedimento de contratar com
a Funpresp Exe, por prazo nào superior a 2 (dois) anos;

d)

Declaração de inidoneidade pata licitar e contratar com a Adminisuação Pública

enquanto perduraretnos tnoúvos detenninantesda punição ou até que sela
promovida a reabilitaçãoperante a própria autoridadeque aplicou a penalidade,quc
será concedidasetnpreque a Conuatada ressarcira Funpresp Exe pelos prejuízos
resultantese depois de decorrido o prazo da sanção aplicadacom basenn alínea
2 ía tP í'l r)í'

A sanção de declaraçãode inidoneidade obsen,a a competência prevista na Política dc
\.lçadas da Funpresp Exe, facultada a defesa do hlteressado no respectivo processo, no
pt'zo de lO (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

22.3

Xs sançõesprevistasneste hlstrumento sào independentesente si, podendo set
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem pre)uízo de outras medidas
cabíveis.
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22.4

A í-multadeverá ser recolhida no prazo tnáxhno de lO (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela Funpresp-Exe.

22.5

Não seráaplicadamulta se,colnprovadatnente, o atrasoda execuçãodos serviços advir
de caso fortuito ou t-nocivode força maior.

22.6

As sanções previstas nas alíneas ''c" e ''d'' do subitelll 14.1 poderão também ser aplicadas
às empresas, eln razão do presente contrato:

a)

tenhamsoâ-idocondenação
definitivapor praticaremfraudefiscal no

recolhimento de quaisqueruibutos;
b)

tenham praticado fitos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c)
demonstrem não possuir idoneidade para conUatar com a Funpresp'Exe em
virtude de fitos ilícitos praticados.

r''.
22.7

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-seá em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-seo procedimento previsto na Lei n' 8.666/1993, e, subsidiariamente,na

Lei n' 9.784/1999.
22.8

A autoridade competente, na aplicação das sanções,levará eiB consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem colmo o dano causado à
Funpresp-Exe, obsen'ado o princípio da proporcionalidade.

22.9

As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das
demais cot-ninações legais.

23

DO PAG.AMENTO

23.1

O pagamento deverá ser efetuado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre
íío mês subscquente da prestação do serviço.

23.1.1

A nota fiscal/futura, contendo o detalhamento dos serviços executados,deverá ser
enuegue à Funpresp-Exe com pelo menos lO (dez) dias de antecedência da data limite
de pagamento.

23.2

Os pagamentos decora-entesde despesascujos valores não ulUapasseín o limite de que
nata o incisa ll do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5

\

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/natura, nos termos do

art. 5', S3', da Lei n' 8.666/1993.
23.3

O pagamento sotnente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
servidor/empregado competente, condicionado esteato à verificação da conformidade
da nota fiscal/futura apresentada em relação aos sewiços efetivamente prestados e aos
materiais etnpregados.

23.4

Havendo erro na apresentaçãoda nota 6lscal/futura ou dos documentos pertinentes à
contratação, o pagamento 6cará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se á após a comprovação da

regularização da situação, não acarretando qualquer ânus para a Funpresp Exe.
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23.5

anosten-nosdo artigo 36, S 6', da Insuuçào Noiinativa SL'J'l/NIPOG n' 02/2008, será
efetuada a retellção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sançõescabívcis, caso se constate que a Contratada:

23.5.1

23.5.2

não produziu os resultados acordados;

deixou de executaras atividadesconuatadas,ou nào as executoucom a qualidade
menu-na exigida;

23.5.3

deixou de udizar matei-írise recursos hutnanos exigidos para fornecimento da Solução
de Tecnologia da Infortnação, ou utiliza los com qualidadeou quantidade inferior à
demandada;

23.6

A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente, mediante anuência da
Funpresp-Exe

23.7

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordetn
bancária para pagamento.

23.8

Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICÀF para
verificar a tnanutençào das condições de habilitação exigidas neste conUato

23.9

Constatando

se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA\,

será

ptoxidcnciada sua advertência,por csctito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, aprcscilte sua defesa. O prazo poderá scl[)rotrogado uma vcz, pol igual per-iodo,a critério da Funprcsp Exe.
23.10

Não haxendo i:egularizaçàoou sendo a defesaconsideradah-nprocedente,a FuiiprcspExe deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto

à hladhnplência

da CONTRATADA,

beta como

quanto

à existência

de

p«gamento a ser efetuado, para que semana
acionados os meios pertinentes e necessários
pata garantir o reccbhnento de seus ct-éditos.
23.11

Persistindo a irregularidade, a Funpresp Exe deverá adorar as tnedidas necessái-iasà
rescisão contratual nos autos do processo adminisuativo conespondente, asseguradaà
CONTRATADA

23.12

a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os paganaentos serão realizados nonnah-mente,

até que se decida pela rescisão do connato, caso a CONTRAT

X[)A não regu]arize sua

situação junto ao SIC.X F
23.13

23.14

23.15

Somente por motivo de economicidade, segurançanacional ou outro intet-essepúblico
de alta relevância, devidamente Justificado, en] qualquer caso, pela autoridade máxima
da Funpresp-Exe,não serárescindido o contrato ein execuçãocom a CONTRATADA
inadimplente no STCAF
Quando do pagamento, será efentada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRAT.XDÀ

nào tenha
concorrido, de alguma fortna, pata tanto, fica convencionado quc a taxa de compensação
6manceira devida pela Funpresp Exe, ergue a data do vencimento e o efetivo
adhnplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fónnula:
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Ei\'t = 1x N x VP, sendo
ErN'l= Encargos naoratórios;
N = Número de dias entre a data prevista pata o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = \ralos da parcela a ser paga.

l = Índice de compensação financeira : 0,00016438, asshn apurado
/

(TX + IOO)
365

T.Y = PoJ'colit!(a

da taxa

a)lz(al

6%

(6 .> 100)
3ÓS

0,00016438

24

DOKEAJUSTn

24.1

Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do Conuato, o valor correspondente
aos serviços será reajustado aplicando se o
Al21iZle.JJ?11::A
- acutnulado no pei-iodo, nos termos da Lei n' 8.666/1993, art. 40, XI,
c/c art. 55,111.

3

24.2

Pam fins do cálculo do reajuste anual, será sempreutilizado o índice (IPCA) do três
anterior ao dos marcos inicial e final.

24.3

Caso o índice estabelecidopara rea)ustalnento venha a ser extinto ou de qualquer fonna
não possa mais set utilizado, será adotado eln substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então eln vigor.

24.4

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as pai-tes elegerão novo índice

oficial, para rea)ustalnento do preço do valor remanescente.
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ANEXOI
TERMO DE COMPROMISSOE MANUTENÇÃO DE SIGILO
CON'l'RATO N':
onlnTo:
(;ESTAR DO CONTA/'l'rO:

CONTRHT..ANTE:
COJ'VIR,'lT}4 [:)H ;
PliEPOJ70 1)H CO;V7 RHTHDH

Eu
da

, dc CPF n'

habilitacão

me

que

foi

conferida

declaro estar ciente
para

tnanuseio da/do

No tocante às atribuições a mim conferidas, no âmbito do Terno de Responsabilidade acena
referido, comprometo mc a:
a) manuscat a(s) base(s)dc dados apenas por itcccssidadc dc sem,iço, ou em caso dc
dercnninação expressa, desde que legal, de superior hierárquico;

b) tnanter a absoluta cautelaquando da exibição de dados eln tela, impressora, ou, ainda,
na gravação em meios eletrónicos, a 6un de evitar que delesvenham a tomar ciência pessoasnão
auto rizadas ;
e

c) udizar a(s) base(s)de dados estritamente conforme demandado pela Funpresp Exe;

d) manter sigilo dos dados ou infonnações sigilososobtidas por força de nlinl)as
atribuições,abstendo-mede revela los ou di\ ulgá los, sob pena de incorrer nas sançõescivis e
penais decorrentes de eventual divulgação.

Brasílja,

de

de

N'OME:
MATRICU.LA
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npre
ANEXOll
TERMODECIÊNCIA
CONTRA TO N':
OBJETO:
GESTORDO CONA'RATO:
CONTA,4T,4]NTE:
CON'l'R,47)41)L4:
PREPOJ70 1)H COJV.rliJTHI)d

Por este instrumento, os funcionários abaixo assinados declaratn ter ciência e

conhecera declaraçãode manutençãode sigilo e das normasde segurança
vigentesna
(:onUatante.
Brasília ,

de

de

CIÊNCIA
Funcionários da Conuatada

N'OME:
MATRICU].A:

N'OME:

N'OME:
MATRICULA:

N'OME:

N'OME:
MATRICULA:

N'OME:
MATRICULA

NOME:
MATRICULA:

N'OME:

N'OME:
MATRICULA:

N'OME:
MATRICUI.A

MATRICULA

MATRICULA

MATRICULA
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ANEXO ll DO EDITAL
MODELODAPROPOSTA
Proposta

que

SCI'
itasct'Íta

faz a empresa

CNPJ

(N'IF)

sediada

n'

110

na

telefonefax
email

para execuçãodos serviços

abaixo relaciollados.

DADOSDOPROPONE NTE
NOME:

RAZAOSOCIAL:
CNPJN':
ENDEREÇO COMPLE' 0
TELEFONES:

E-MAIL:
V./\CIDADE DA PROPOSTA:

(não inferior a 60 dias).

DADOS DO SIGN'ATARIO DO CONTRATO: NOME, RG, CPF, PROF'lSSÂO,
ESTADO CiViL E
FNTT)FPHrfl

Unidade

Item

de

Sel:viço

medida

[)eseíwolvimento
l

de

.nl\lrÀp.

'lp

Funcho

software
2

Manutencão

de

solucões

de

software

Ponto de

Ponto de

Funcho

(A)

(B)

Volume
Estimado
Mensal

Volume
Estimado
Anual

35

420

15

180

(c)
Valor

unitãno

(D)= (A x C)

Valor mensal

(E) = (B x C)

Valor total
estimado

TOTAL

Brasília
DF.

de

de

Assinatura
Idetitinícação do Representante Legal
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ANEXO 111DO EDITAL
MINUTADOCONTRATO

TEliMO DE CONTRATON'
PROCESSO ADMINISTRATIVO

./2017
N'

./2017

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO DE SERVIÇOSDE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO E A EMPRESA

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO -- FUNPRESP-EXE,com sedeno Edifício
Corporate Financial Center - SCN Quadra 02 Bloco A 2' Andar Salas202/203/204
Brasília DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 17.312.597/0001-02, doravante denominada

CONTRATANTE, nesteato representada
por seuDiretor-Presidente,
o Sr. RICARDO
PENA PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n' M- 3.832.994,
expedidapela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n' 603.884.046-04e por sua Diretora de
Adn.)inistração, a Sra. MAIRILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira,
portadora da cédula de identidade n' 1.870.124, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob o
n' 456.308.794-72, ambos residentes e dotnicihados ein Brasília/DF, cargos para os quais foram

nomeados ati.avésda Resoluçãodo Conselho Deliberativo n' 58 de 14 de maio de 2015, na
forma da competênciacontida no inciso ll do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE, e de

outro lado a empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o n'
, daqui por diante designada CONTRATADA,

estabelecida na
neste ato representada por seu

identidaden'

, o Sr.

, expedidapela
residente

e domiciliado

em

, portador da cédula de

, inscritoílo CPF sob o n'
, resolvetn

celebrar

o presente

Termo de Contrato, em conformidade com o que consta do ProcessoAdministrativo n'
000309/2017, referente ao Pregão Eletrânico n' 013/2017, com fundamento na Lei n' 8.666,
de 21 de junho de 1993, na Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002, ílo Decreto n' 2.271, de 7 de
julho de 1997 e na Instrução Nonnativa SEGES/MPDG n' 5, de 26 de maio de 2017, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA

nooBJKVO

1.1

0 objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica
de software, nas linguagens Java, JavaSci-ipt, PHP e .NET., que serão prestados nas condições
estabelecidasno Tenho de Referência,anexo l do Edital.
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1.2 Este Termo de Coiluato vincula sc ao Edital do Pregão, identificado tlo preâmbulo eà
proposta vencedora, independentemente dc uanscrição.
1.3

0bjeto

da contnttaçào

SERVICO

UNIDADEDE
MEDIDA

VOLUME
ESTIMADO
NIENS.i\l

VOI.tlhlE
ESTIMADO
ANUAL

l

Desen\-olx,imenso de solucões de
software

Ponto de Funcho

35

420

2

N.{anutencão de solucões de

Ponto de Funcho

15

180

ITEb4

software

I'OT.f\l

60o

2. CLÁUSULASEGUNDA-DAVIGÊNCIA
2.1

0 prazo de vigência desteTenho de Conuato é aquele Hrxadono Edital, com hlício na

data de .........../......../........ e encerraJnento ein .........../........./......- .., podendo set prorrogado por

interessedas partes até o limite de 60 (sessenta)meses,desde que haja autorização fonnal da
autoridade competente e obsen,idos os seguhltcs requisitos:
2.1.1 0s scn'aços tenham sido prestados rcgularnlcnte;
2.].2 Esteja fornlahnente clcmonsuado (]uc a forma dc prestação dos scn'içou tem natureza
con tin uada ;

2.1.3 Seja)untado relatório que discorre sobre a execuçãodo conuato, com infonnações de
que os sen'aços tenham sido prestados regulanlaente;

2.1.4 Seja juncadajustificativa e motivo, por escrit0

de que a

(:oNI'RATANTH

nan.ntenl
lal

interesse na realização do sem,iço;

2.1.5 Sejacomprovado que o valor do conuato permaneceeconorúcatnente vantajoso para a

CONTRATANTE;
2.1.6 Haja manifestação expressada conuatada informando o interesse na prorrogação; c
2.] .7 Seja comprovado que o connatado mantém as condições iniciais de habilitação
2.1 .8 A CONTRATADA

não tem direito subjetivo à ptorrogaçào contratual.

f\ prorrogação de contrato deverá set promovida mediante celebração de [en-no aditivo.

3. CLAUSUj-ATERCEIRA-DOPREÇO
3.1

0 valor total da conuatação é de R$.......... (.....), confortne o quadro abaixo:
Unidade

Item

Sewiço

de

medida

Desenvolvimento

de solucões de
software

(A)

Volume
Estimado
Mensal

Ponto de
Funcho

35

(B)
Volume
Estimado

Anual

(c)

(D)= (A x C)
Valor
Valor mensal
unitârto

(E) = (B x C)

Va[or tota]
estimado

42o

Ft.indução dc I'rcx-idência Complementar do Scrx-idor I'úblico Federal do I'odor Exccutix-o -- [;unpresp-]ex(
SCN Quadra 2 131oco,\ Sala 202/203/2i}4 Ed. Corpoiare l;inancial Ccntcr 13rasília DF / 70712-900 (061) 2i)20-9300

I'runpresp-Exe

FUNDAÇÃO DEPREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL

DO PODEREXECUTIVO

0

cf)l..rÃPÇ

software

Ponto de
Função

TOTAL
3.2
No valor acima estão incluídas todas as despesasordinál-ias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, Hlscaise comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro
e ouros necessáriosao cumprünento integral do objeto da contratação.
4.

CIÁUSUI..A QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

4.1 As despesasdecorrentes desta contratação, para o exercício de 2017, correrão à conta do
Plano de Gestão Adminisuativa (PGA) da CONTRATANTE, sendo que para os exercícios
subsequentes as despesasdecorrentes serão custeadas com a dotação orçanlentál-ia própria dc
cada exercício.
5.

CLÁUSULA QUINTA

- DO PAGAMENTO

5.1 0 pagamento deverá ser efetuado mensalnaentenos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre no
mês subsequente da prestação do serviço.

5.1.1 A nota Hlscal/futura,contendo o detalhamento dos serviços executados, deverá ser
entregueà CONTRATANTE caiu pelo menos lO (dez) dias de antecedênciada data limite de
pagamento.

5.2 0s pagamentos decorrentes de despesascujos valores não ultrapassem o lií-lute de que
trata o inciso IT do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/futura, nos termos do art. 5', S 3', da
Lei n' 8.666/1993.

5.3 0

l

pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atento'' pelo

servidor/empregado competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da nota
Hlscal/futura apresentadaem relação aos serviços efetivamente prestados e aos Imateriais
empregados.

5.4 Havendo erro na apresentaçãoda nota Hlscal/futuraou dos documentos pertinentes à
conuatação, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regulaibação da situação, não acarretando qualquer ânus para a CONTRATANTE.
5.5 Nos termos do artigo 36, S 6', da Instrução Normativa SLTI/h/IPOG n' 02/2008, será
efetuada a retenção ou glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
pre)uízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

5.5.1 não produziu os resultadosacordados;
5.5.2 deixou de executar as atividades conta-atadas,ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;

5.5.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornechllento da Solução
de Tecnologia da Informação, ou utMzá-los com qualidade ou quantidade inferior à
demandada;
5.6

A retenção ou glosa podem-á
ser realizada no mês subsequente,mediante anuência da
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5.7

Será considerada data do pagamento o dia eln que constar como etnitida a ordem bancária

para pagamento.
5.8 Antes de cada pagamento à CONTRÀTA[)A,
será realizada consu]ta ao S]CAF para
vcriGicar a tnanutctlção das condições de habilitação exigidas neste contrato.
5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregujaridítde da CONTRATADA, será
providenciado sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, aprescntc sua defesa. O prazo poderá set prorrogado uílla vez,
por igual período, a critério da CONTR/\TANTO.

5.10 Não havendoregularização
ou sendoa defesaconsiderada
iJ-nprocedentc,
a
CONTRATANTE

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadhnplência da CONTRATAD/\, hein como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos
5.11 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE

deverá adorar as medidas necessáriasà

rescisão conuatual tios autos do processo adminisuativo correspondente, asseguradaà
CONTRATAR)A

a ampla defesa.

5.12 Ha\ caldo a efctix a cxccução do objeto, os pagítmentos serão [e tlizados noimahllente, até
que sc decida pcla rescisãodo coitrrato, caso a CONTRA\Tr\l)r\ não regularize sua situação

lutlto ao SICAI
5.13 Somente por motivo de economicidade, segurançanacional ou outl'o interesse público dc

alta relevância, devidatnentelustiHlcado,em qualquer caso, pela autoridade maNilHada
CONTRATANTE, não serárescindidoo conta.atoem execucãocom a CONTRATADA
inaditnplente no SICAF
5.]4 Quando do pagalllento, será efetuada a retenção ti-ibutária prevista lla legislação aplicável.
5.15 Nos casos de eventuais att-usos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha
concorrido, de algutna forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação

financeira devida pela CONTRATANTE, erguea data do vencimento e o efeúvo adimpleinento
da parcela, é calculada tnediante a aplicação da seguhlte fórmula:
El\'t = 1 x N x VP, sendo:

ENI = Encargos moratórios;
N

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
valor

da parcela a ser paga

l = Índice de compensação 6manceira = 0,00016438, assim apurado
(T.Y.>IOO)
r

TX

363
= /)ol'cp?itlta!

cfa ta.z'a cz?!zía

(6 -h !00}
363

0,00016+3S
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6.

CLÁUSutASKXVA-noKKAJUSXU

6.1 Decorridos 12 (doze) mesesda data da assinaturado Contento, o valor correspondente
aos serviços será reajustado aplicando-se o
11?C:& acumulado no período, nos termos da Lei n' 8.666/1993, art. 40, XI, c/c art. 55, 111.

6.2 Para fins do cálculo do reajusteanual, será sempreutilizado o índice (IPCA) do mês
anterior ao dos marcos inicial e Hínal.

6.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adorado em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
6.4 Na ausênciade previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para rea)ustamentodo preço do valor remanescente.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 A CONTRATADA, no prazo de até lO (dez) dias após a asshlaturado Ten-no de
Contrato, prestarágarantiano valor correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado,
que será liberada de acordo com as condições previstas neste instrumento, confonne disposto
no art. 56 da Lei n' 8.666, de 1993, desde que cumpúdas as obrigações contratuais.
7.1.1 A inobservância do prazo lixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (sete centéshnospor cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).

7.1.2 0 atraso super-iot a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE

a promover a retenção

dos pagamentosdevidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato a título de garantia,a serem depositadosjunto à CONTRATANTE, en] dinheiro, com
correção naonetãna.
--' T VAb+ b+
v A b+x4z)
7.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,) \+deverá
abranger
uln
período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

7.3

A garantia assegurará,qualquer que seja a tnodalidade escolhida, o pagamento de:

7.3.1 prejuízos advindos do não cumpúnento do objeto do Contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

7.3.2 prejuízos causadosà CONT]R-ATANTE ou a terceiro, decorrentesde culpa ou dolo
durante a execução do Contrato; e

7.3.3 multas moratódas e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA.
7.4 A modalidade seguro-garantiasomente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados acima

7.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta especínlca da CONTRATANTE,
com correção monetãna.
7.6 No caso de alteração do valor do contento, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada lias mesmas condições.

7.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente eín pagatnento de qualquer
obl:igação,a CONTRATADA obriga-sea fazer a respectivareposiçãono prazo máximo de lO
(dez) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.
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7.8

A CONTRATANTE

não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes

l-úpóteses:

7.8.1

caso forüiito ou força maior;

7.8.2

altctação, scm prévia anuência da seguradora, das obrigações conuatuais;

7.8.3

descumptbnento dasobrigações pelo contratado decorrentes de fitos ou fatos praticados

pelaCONTRATANTE;c
7.8.4

fitos ilícitos dolosos prítúcados por servidores/empa-egados da CONTRATANTE.

7.9 Nào serão aceitas garantias que incluam outras isenções de tcsponsabihdade que não as
previstas neste item.
7.] 0

Será considerada extinta a garantia:

7.10.1 com a devolução da apólice, carta 6lança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título dc garantia, acotnpanhada de declaraçãoda
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATA[)A cutnpriu todas
as cláusulas do Conuato;

7.10.2 no prazo de 90 (noventa)dias apóso término da vigência,casoa CONTRA\TENTE
nao comunique a ocorrência de sinistros
8.
CLÁUSUl-AOITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃOE

DA FISCALIZAÇÃO

8.1 0s sen'iços contratados serão executados dc forma contei)ua c indireta, sol) o regime dc
empreitada poi preço global, de acordo cojll as necessidades da CONTRA\TANTO.
8.2 0 acompanhamento e a fiscalização da execuçãodo conuato consistetn-se na vcriHicacão
da conformidade da prestação dos sem'iços e da alocução dos recursos necessários,de fon-na a
asseguraro perfeito cumprimento do contrato, de\ endo ser obsetn'adoo disposto nos artigos
58, inciso 111,66, 67 e 73 da Lei il' 8.666, de 1993.
8.3 0 responso't'el pelo acompanhamento e fiscalização deverá ter a experiência necessária
para o acompanhatnenro e controle da execução dos sen'içou c do conuato, cuja incutnbência
é tnonltorar constantemente o nível de qualidade dos sem,açospara evitar pre)uízos, devendo
inten'ir para corrige ou aplicar sançõesquando verificar um viés contínuo de desconfonnidade
da prestação do seta,iço à qualidade exigida, no tocante às suas auibuições, podendo, inclusive,
culminar ein rescisão connatual, conforme disposto nos al tigos 77 e 80 da Lei n' 8.666/1993.
8.4 A execução do contrato deverá ser acompanllada e fiscalizada por meio de insunlnentos
de console, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:

a)

os resultadosalcançadoseín relaçãoaos sen,aços,com a veriHlcação
dos prazosde

execução e da qualidade demandada;
b)

a adequação dos sen'iços prestados à rotina de execução estabelecida;

c)

\-edificar o cumprhnento das demais obrigações decorrentes do contrato;

d)

consultar a regularidade fiscal da CONTRATADA

8.5 A hscalizaçàonão exclui nem reduz a responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeiçf)es técnicas ou
emprego de imaterial inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da CONTRATANTE.
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8.6 A CONTRATANTE será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços
prestados, se em desacordo com o Contrato, devendo a CONTRATADA refazer os serviços
rejeitados sem ónus adicionais.
8.7 A assistênciada fiscalização da CONTRATANTE, de nenhum modo dh-r)hui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA,
na prestação dos serviços a serem executados.
8.8

Exigir a apresentação Juntamente com a nota fiscal/natura, dos documentos relacionados
abaixo para conferência e posterior ateste:

8.8.1 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social CND;
8.8.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federaise à Dívida Ativada
União;
8.8.3 Certidão Negativa de Débitos das FazendasFederal, Estadual e Distrital/Municipal de
seu domicílio

ou sede;

8.8.4 Certidão de Regularidade do FGTS

CRF;

8.8.5 Regularidade ãscal, constatada através de consulta "on-lhe''

ao sistema de Cadastrainento

Unificado de Fornecedores SICAF - ou na impossibilidade de acessoao referido sistema,
mediante consulta aos sítios eletrânicos oHtciaisou à documentação mencionada no art. 29 da

Lei 8.666/1993;e
8.8.6 Certidão relativa

à inexistência
htto :ZZxwvw.tst.ius.brZcertidao

8.9

de

débitos

trabalhistas

extraída

do

sítio

0 representanteda CONTRATANTE deverá protnover o registro das ocorrências

verificadas, adotando as providências necessáriasao fiel cumprimento das cláusulascontratuais,
conforme o disposto nos SSlo e 2o do art. 67 da Lei No 8.666/1993.
8.10 0 descumprhnento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste

instrumento e na legislaçãovigente, podendo culminar em rescisãoconuatual, conforme
..,i-h

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei No 8.666/1993.

9.
9.1

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTliATANTE
Acoíllpanhar e Hlscalizar a execução do ConUato por uin representante especialmente

designado, nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/1993.

9.2 Proporcionar à CONTRATA[)A

todas as faci]idadespara a perfeita prestaçãodos

serviços.

9.3 Acompanhar e fiscalizara execuçãodo objeto do conuato, sob os aspectosquantitativos
e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
9.4

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações.

9.5

Atestar a nota 6lscal/natura correspondente, após realizar rigorosa conferência dos

ser-viços pi-estados.
9.6

Efetuar o pagamento ílo preço e nas condições pactuadas.

9.7

Exigir o cumpria-mentode todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,

de acordo

com as cláusulascontratuais e os termos de sua proposta;
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9.8

Efetuar as retenç(lics uibutárias devidas sobre o valor da nota nlscal/futura fornecida pela

CONTRATADA.

9.9 Notificar a CONTRATADA por escritoda ocorrênciade eventuaisimperfeiçõesno
curso da execução dos sen'iços, Rrxandoprazo para a sua correção.

9.10 Nomear Gestor- e FiscaisTécnico, Adrrú-üsuativo e Requisitantedo conuato para
acompanhare fiscalizara execuçãodos conuatos, confonne o disposto no art. 30 da TN
SLTI/NIP n' 4/2014.
9.11 Encaminhar formalmente a demanda,por meio dc Ordem de Serviço,de acordo com os
critérios estabelecidosnesteinstrumento, obsen,ando se o disposto nos artigos 19 e 33 da IN
SLTT/NIP n' 4/2014.
9.12 Receber os serviços que estcjanl em conformidade com a proposta, observou)doo
disposto no art. 21 da IN SLTI/b'lP n' 4/2014.
9.13 Aplicar à CONTRATÀ[)A

as sanções adminisuativas regu]amentares e contratuais,

quando cabíveis
9.14 Não praticar fitos de ingerência na administração da CONTRATADA,

tais como:

9.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregadosda CONTR-ATAR)A, devendo
reportar se somcnrc aos preposros ou responsáveispot ela indicados, exceto quando o objeto
da conuaraçào prcvii. o arcndinlcnto dircto, tais como nos sctn,içosdc recepção e apoio ao
usuarlo;
9.14.2

direcionar a conuatação de pessoas parei trabalhar na empresa CONTR.\TODA;

9.14.3 promover ou aceitaro desvio de funções dos Uabalhadoresda CONTRATADA
tnediante a utdizítção destes ein atividades distintas daquelasprevistas no objeto da contratação
e em relação à função específica para a qual o tmballladot foi conuatado; e

9.14.4 considerar os UabalJladoresda CONTRATADA como colabotadotes eventuaisdo
próprio órgão ou entidade responsávelpela contratação, especialmentepara efeito de concessão
de diárias e passagens.

9.15 \ssegurar que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de

I'ecnologiada Infonnação sobreos diversosatrefatose produtosproduzidosao longo do
cona-ato,incluindo a documentação,o código fonte de aplicações,os modelos de dados e as
bases de dados, pertençam à CONTlt\TENTE
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Executar os sen,iços confonne especificações deste Termo de Contrato, com a alocaçào

dos empregados necessáriosao perfeito cuinprhnento das cláusulasconuaruais.
10.2 h'manter,durante a vigência do conta-ato, rodas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação.

l0.3 Atender prontamenteas reclamações
da CONTRAT\NTE, prestandoos
escjarechnentos devidos e eferuando as correções e adequações que se Hizeretn necessárias

10.4 Comtmicar, iJ-nediatanlcntee por escrito, qualquer anormalidade que ver-ificar lla execução
dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução,apresentando razões
justificadoras, quc serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE.
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l0.5 Exercer a direção técnica e administrativa, utilizando de mão de obra especializadasem
nenhuib vínculo empregatício com a CONTRATANTE, promovendo o controle de jornada e
dos serviços, relacionado a execução do Contrato.
l0.6 Responsabilizar-se por todas as despesas com material, hão de obra, acidentes de
trabalho,

encargos trabalhistas,

previdenciátios,

fiscais e comerciais,

transportes,

í-nateriais,

seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer
outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

l0.7

Sujeitar-se a anais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.

l0.8 Designar formalmente um preposto responsávelpela execuçãodos serviços,que será a
pessoa de contato entre a CONTRATADA e a fiscalização da CONTRATANTE.

10.9 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas,no todo ou em parte, os sen'iços em que
severihcatet-n vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução,no prazo HKadopelo fiscal
técnico do Conuato.
10.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE

ou a terceiros,

decorrentesde sua culpa ou dolo na execuçãodo conuato, ílão excluindo ou reduzindo essa
responsabiHdade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE.

10.11Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer ouça
informação acerca das atividades executadas sem prévia autorização da CONTRATANTE.
10.12 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados,responsabilizando
se, etn qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA por todos os sel-viços.

lO.13 Cientificas o fiscal do conuato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, mantendo uin ''diário de
ocorrências'' durante toda a prestação dos sei-viços.

lO.14 Elaborar relatórios e pareceres técnicos, a qualquer tempo, durante a execução do objeto

/'

ora contratado,de modo a permitir o efetivo acompanhamento
dos uabalhospela
CONTRATANTE,
do contrato.

sempre que solicitado, a serem entreguesno prazo puxadopelo fiscal técnico

lO.15Fornecerà CONTRATANTE, sempreque solicitados,e em tempo hábil, todos os
esclarechnentos e infonnações necessários relacionados às atividades desenvolvidas por força

deste Conuato.
lO.16 Observar os Níveis Mínhnos de Serviço (NMS), fornecendo as informações necessárias
para seu acompanhamento e aferição.
lO.17 Não empregar menor de dezesseisanos, excito na condição de aprendiz para os i-nmores
de quatorze anos,nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso e insalubre.
lO.18 Propiciam-todos os meios e facilidades necessáriasà fiscalização pela contratante, cujo
representante terá poderes para suster o serviço, total ou parcialmente, em qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessária,com a devida motivação.
lO.19 Quando especiHícada,tnantei-,durante a execução do Contrato, equipe técúca composta
por profissionais devidamente habilitados, trehlados e qualificados para a prestaçãodos serviços.
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l0.20 Nlanter a produtividade ou a capacidademínhna durante a execuçãodo Conuato,
conforme art. 18, incisa 1,alínea"g'', da IN SLTI/MP n' 4/2014.
] 0.21 Pertencem à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais
das soluç(5escnuegues, incluindo a docunlcntação, os tnodelos de dados e as basesde dados.

l0.22 Quanto ao sigilo e confidencialidade dos dados e informações disponibilizadas pela
CONTRATANTE para a perfeita execuçãodeste Contrato, a CONTRATADA se compromete
a

l0.22.1 manter completo sigilo e confidencialidade sobre dados e informaç(1)esobtidos eín
virtude da execução do Contrato, bet-n como sobre todos os resultados e análises dele
decorrentes,obrigação esta válida mesmo após o encerramento do Contrato por qualquer
motivo, transferindo à CONTltÀT/\NTE a propriedade dos resultadospara todos os efeitos
legais;

10.22.2 responsabilizar-se penal, civil e adinhlisUativatllente pelos danos causados diretatncntc

à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentesde suaculpa ou dolo, incluindo por parte de
seus propostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento da CONTRATANTE;
l0.22.3 adotar as medidas e as políticas necessáriasà presen'açào do sigilo e confidencialidade
dos dados e infortnações reccbidos cm vii.rude da execução deste Contrato;
l0.22.4

conta to;

utilizar

os dados c informações

rcccbiclos exclusivamente

para a execução deste

l0.22.5 divulgar dados e informações somente após a prévia c expressaautorização da
autoridade competente da CONTRA\TENTE; e

l0.22.6 utilizar empregadoshabilitados para a execuçãodos sen'aços,em conforí-rüdadecom
as nonnas e detenninaç(1)es
em vigor.
l0.23 Assumir as despesasdecorrentes do uansporte, hospedageme alimentação eín função da
execuçãodo objeto;

l0.24 Insu-uir seus empregadosquanto à necessidadede acatar as nonnas internas da
CONTRATANTE
l0.25 Quando no ambiente da CONTRATANTE, inatlter os seus prestadores de sen,içou
sujeitos às suas normas disciplinares, porém sem qualquer vínculo empregatício com
CONTRATANTE.
l0.26 N'manter
os seus prestadores de serviços e prepostos idenúRicadospor crachá, quando em
traball[o, devendo substituí in]ediatamente qualquer un] deles que seja considerado
hlconveniente à boa ordcm e às nonnas disciplinares da CONTRATANTE.
l0.27 Insu-uir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando os
a não executei- atividades nào abrangidas pelo conuato, devendo a CONTRATADA relatar à
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 6un de evitar desvio de função
11.

CLÁUSULA DÉCll\IA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1].1 0 atraso injusúülcadoou a hlexecuçãoparcial ou total deste Conta.atosujeitará a
CONTRATADA

às seguintes penalidades:
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11.1.1 advertência por escrito, quando praticar-irregularidadesde pequenamonta, asshn
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
11.1.2 multa:
a)
de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia do valor do item inadimplido, até o
limite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento) do valor do item inadimplido;
b)
de 10% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplido, casoa inadmiplênciaultrapasse
o 30' (trigésnno) dia, o que poderá ensejara rescisãounilateral do contrato;
11.1.3 suspensãotemporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE,

por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

11.1.4 declaraçãode inidoneidade pai-a licitar e conta:atarcom a Adtninistração Pública
enquanto petdurarem os motivos detenninantesda punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2 A sanção de declaraçãode inidoneidade observa a competência prevista na Política de
Alçadas da CONTRATANTE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de lO (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requeúda após 2 (dois)
anos de sua aplicação.
11.3 As sanções previstas neste instrumento

são independentes entre si, podendo ser aplicadas

de fonna isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
11 .4 A t-multadeverá set recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias col:lidos, a contar da data

do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.
11.5 Não será aplicada multa se,comprovadamente, o atraso da execuçãodos serviços advir
de caso fortuito

ou motivo de força tnaior.

11.6 As sanções previstas nos subitens 11.1.3 e 11.1.4 poderão também ser aplicadas às
empresas, ein razão do presente conUato:

a)
tenham sofrido condenaçãodefinitiva por praticarem fraude 6lscalno recolhimento de
quaisquer tributos;
b)

tenham praticado fitos ilícitos, visando hustrar os objetivos da licitação;

c)
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE
de fitos ilícitos praticados.

em virtude

11.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á ein processo administrativo

que assegurará
o cona-aditório
e a ampladefesaà CONTRATADA,observando-se
o
procedimento previsto na Lei n' 8.666/1993, e, subsidiar-lamente,
na Lei n' 9.784/1999.
11.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
CONTRATANTE,

observado o princípio da proporcionalidade.

11.9 As penalidades aplicadas serão obrigatoriameílte registradas no SICAF, seta prejuízo das
detnais cominações legais.
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12.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

DARESCISAO

]2.1 0 presente Termo dc Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei n' 8.666/1993, com as consequênciasindicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas neste hlstrumento

12.2 0s

e no Termo de Referência, anexo do Edital.

casos de rescisão cona-anual serão fonnah-Dente motivados, assegurando-se à

CONTRATAD/\

o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 À CONTRATADA

reconhece os direitos da CONTRATANTE

em caso de rescisão

adn-úlistrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666/1 993.
12.4 0 termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1 balanço dos eventos conta-anuais
já ctullpridos ou parcialmente cutnpridos;
12.4.2 i-ilação dos pagamentosjá efetuados c ainda devidos; e
]2.4.3

indenizações

e multas

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES
1 3.1 E vedado à CONTRATADA:
13.2 caucionar ou utilizar esteTermo de Conuato para qualquer operação financeira; e

13.3 inrcrrompcr a execuçãodos sctxiços sob alegaçãode inadimplemento por parte da
CONTltATr\N'l'E,
14.

salvo nos casos l)revistos cm lci

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1 Eventuais alterações contratuais reger se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666, de
1993, beta como do ANEXO X da IN n' 05/2017

14.2 A CONTRATA[)A é obrigadaa aceitar,nas mesmascondiç(1)es
cona-amais,
os
acréscimos ou supressõesque se Gizereinnecessários,até o limite de 25% (vinde e cinco pot
cento) do valor inicial atualizadodo Contento.
14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
excedero limite de 25% (vinte e checopor cento) do valor inicial atualizadodo Contrato.

15.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA

- DOS CASOS OMISSOS

]5.1
0s casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,
segundo as disposições
contidas na Lei n' 8.666/1993, na Lei n' l0.520/2002 e demais nonnas federais aplicáveis e
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078/1 990 Código de Defesa do
Consutnjdor e nonnas e princípios geraisdos conuatos

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
16.1

Incutnbirá à CONTRATANTE providenciar a })ublicaçãodeste insuumento, por

estrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto ]la Lei n' 8.666/1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

a.

E \'edada a subconuatação parcial ou total do objeto contratado.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

18

18.1

DOFORO

Fica eleito o Foro do Distrito Federal, com a exclusãode qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dilànir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado confonne, as partes

a seguir fumam o presenteconta-atoein 02 (duas)vias, de igual teor e forma, pa" um só efeito,
na presença de 02 (duas) testes-cunhasabaixo assinadas.
Brasília/DF,

de 2017.

PELACONTRAT.ADA

PELA CONTRAI.AJqTE

'h

de

Testemunhas

Nome:
CPF N':

Nome:
CPF N'

RGN'

RGN'
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Brasíha, 09 de novetnbro de 2017

A Gerência de Património e Logística
Ao Sr. Roberto Machado Trhldade

Assunto:Contratação de empresa para a prestação de serviços de fábrica de software

1.
Trata o presente processo da conUatação de etnpresa especializada na prestação de serviços
de desenvolvimento e tnanutenção de soluções de software, na modalidade !álziiÊa..dÊ--gÉz11twaK,
nas
linguagens Java, JavaScdpt, PHP e .NET.

2.
A contratação será efetivada mediante pregão eletrânico, com fundamento na Lei n' l0.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto n' 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n' 2.271, de 7 de
Normativas
julho de 1997, no Decreto n' 7.746, de 05 de junho de 2012: nas Instruções
SEGES/MPDG n' 05, de 26 de maio de 2017, n' 02, de 11 de outubro de 2010 e n' 01, de 19 de
janeiro de 2010, na Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006?na Lei n' 11.488, de 15 de
junho de 2007, no Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, na Portaria MPDG n' 409, de 21 de
dezembro de 2016,aplicando se,subsidiariamente,a Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.
O Edital do Pregão Eletrânico n' 023/2017 baseouse na minuta padrão elaborada pela
Advocacia-Geral da União, para serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra (ampla
participação),

extraída do link:

'

sobre a qual tecetnos as seguintes considerações:

3.1.

Impor-tantodestacarque em relaçãoao subiteín1.2 da minutapadrãoda AGU .ficou

consignadono Edital a serlançado na praçaque o critério de julgamento setao de menor preço global,
ndo em vista que a divisão da licitação ein itens, conforme consta do referido subitein da minutapadrão da AGU, revela-se inviável para a presente demanda, notadamente considerando untar-se de
escopoindivisível.
3.2.
Sobre a participação de cooperativas, nos termos do subitem 4.2.6, entende se que é vedada,
dada a natureza do objeto, caracterizado pela necessidadede subordinação )urídica entregocontratado,
bem como de pessoalidade e habiütalidade. Isto posto, coerentemente os itens seguintes da minutapadrão da AGU que versam sobeeste tema observam estaprelmssa.

3.3.

Na apresentaçãoda pmposta não é necessárioque a licitante infonne produtividade adotada,

já que o critério de julgamentose basearatão somenteno menor preço.p'oposto e nao em
produtividade. Portanto, não se aplicaa recotnedaçãocontida no subitem 5.6.2.1da minuta-padrão da
AGU, sendo que, coerentemente, os subitens seguintes do Edita] do Pregão a ser lançado na praça
observam esta pi-emissa.

3.4.
Na mesma medida, a condição contida no item 5.6.2.2 da minuta-padrão da AGU foi
suprimida, uma vez que nào se faz necessárioque o licitante relacione imateriaise equipatnentos.
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3.5.
Por ser uma faculdadeestabe]ecidano art. I' da IN SLTI n' 03/2011, a opção contida no
subitetl] 6.6 da n-minuta-padrão
da AGU nào foi utilizada por cntendennos não se fazer necessário
estabelecerhltetn,alo lnhlhno de difct-ença de valores ergueos lances.

3.6.

Quanto ao subirem8.5.9da minutapadrãoda AGU não há necessidade
de se cxigir a

ap'esentaçào de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente,
haja vista que os sela,içosque se precedecontratar não requetcin tal exigência.

3.7.

No que sc refere ao subiten] 8.6.9 da nainutapadrão da AGU, tal condicào nào foi

apto''estada, ein face de quc nào será admitida a subcontratação de serviços que hltegrain o objeto,
consoanteo que foi disposto na cláusuladécima sétiilaada minuta do contrato quc integrará o Edital
a ser lançado na praça.

3.8.
Os subitens 8.8.2.3 e 8.8.2.3.1 da minuta padrão da AGU não foratn aproveitado;,
considerando que não se aplicam a este objeto.
3.9.
A luz do objeto da conuatação nào vislumbramos a necessidadede exigênciade declaração
de que o licitante se compromente a se instalar no Distrito Federal, como sugere o subitetn 8.8.3 da
lnuluta padrão da AGU, asshn como as condiçf)es dc que uatatn os subitens 8.9 a 8.11.7 daquele

documento
3.]0.

Objetivanclo cl içar repeúçõcs dcsnecessáriasno Edital, as condições de pagamento do

tnstrunlcilto convocatório a set lai)çado na praça, i]o seu itens 18, faz rcn-ússãoao Termo de Referência

e à l\finura do Conta-aro,a exetnplo dc ouu-ascondições (reajuste,obrigações da conuatada e da
connatante),..uma vez que conretnplatn, de forma adequada, as condições sugeridas pela \G U em sua
minuta-padrão

3.1].
Embora a illinuta-padrão da AGLÍ tenha apenassugerido que na minuta do conta-atofosse
apenasfeita remissãoao Termo de Referência,no que se refere às obrigaç(5esda conuatante c da
conta:atadae sançõesadministrativas, fizemos a transcrição destascondiç(1)esintegralmente na n'ünuEa
do conuato, por entendem-iõg/luetllellaor se aplica estaopção.

3.12. A cláusuladécimasétinaa(Do Foro) não foi seguidaem seu inteiro teor, nos feUDosd.
minuta padrão da AGL!, em face da naturezada Fundação.Etn razão disso, foi mantido o texto quc
comutnente é adorado nos contratos celebrados pela Entidade.
4.

Eln obediência à exigência do art. 2' da Insnução Normativa n' 05/201 4 consultamos o Portal

de Compras Governamentaise o Painel de Preçose, ato concluo, devido a nào termos obtido êxito
naquelas pesquisas,consultamos cites de órgãos governamentais pata tentar identificar conUatações
desta natureza. No entanto, da mesma fottna, não enconUamos nenllutn parâmetro que pudesse nos
fornecer subsídios, cujas dificuldades i-ept'ramos às peculiaridades e especificidades desta conta-citação.
5.
Dessa foi-ina, os clelnentos que subsidiar-amo preço esú-nado da contratacào fot-atn as
ploposras das empresas [)BI Global SofKvare S//\, às fls. 63/65, '1'.t'LTSTecnologia da Infortnação
LTDA às fls. 66, cujo va]or esúnado totaliza ]i.S 684.455,70(seiscentose oitenta e quati.o tni],
quatrocentos e cinquenta e cinco reaise setenta centavos), consoante a planilha, às fls. 67
6.
Em atendhllento ao [)espacho da GELOG, à f1.68, a Gerência de Contabilidade e Financas
desta Fundação hlformou a existência de dotação orçaínentária para custear a referida contratacão.
mediante o Certificado de Disponibilidade Oi-çatnentária n' 227, à fl.69
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7.

Neste diapasão, com base no Termo de Referência: ;assinado e aprovado, às fls. 18/30,

elaboramosa minuta do edital, às fls. 70/100.
8.
Asshn sendo, propomos o encatninhamento do processo à Gerência Jurídica para análisee
parecerconclusivo acercada contratação,ein atendhnento ao parágrafo único do artigo 38 da Lei n'
8.666/1993.

Brasíha, 09 de novembro de 2017
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runpresd
PARECER JURÍDICO N' 84/2017/GEJUR/FUNPRESP-EXE
PROCESSO N' 000309/2017
INTERESS-IDOS: Gerênciade Tecnologia e Informação
ASSUNTO:

Análise de minuta de edital de licitação

e respectivos anexos

pregão eletrânico - contratação de empresaespecializadapara na
prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções
de software, na modalidade fábrica de sofnvare, nas linguagens
Java, JavaScript, PHP e .NET
Ementa:
1.
Administrativo.

Licitação.

eleuânico.

Contratação

especializada

na prestação

Pregão

de
de

empresa
serviços

de

desenvolvimento e manutenção de soluções
de

software.

software,

e.NET.

na

modalidade

fábrica

de

nas linguagens Java, JavaScript, PHP

11. Necessidade de realização, antes do envio

do processo
paraa Gerência
Jurídica,da
conformidade legal do procedimento
administrativo.
com base na lista de
verificação, elaborada pela Consultoria-Geral
da União/Advocacia-Geral

da União,

que se

constitui em diretriz a Rímde auxiliar a área
técnica na correra instrução processual no que

pertine à fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato

eletrânico (Art. 36, IN SEGES/MPDG n'
05/201D.
111.Ajustes no termo de referência,na minuta
de edital. na minuta de termo de contrato e na

minuta de ordem de serviços,que não devem
contemplar informações dissonantes.
IV. Parecer favorável, com ressalvas.

Sr. Coordenador,

1.
Trata-se do processo n. 000309/2017, encaminhado a esta Gerência Jurídica por
intermé(üo da Nota Técnica n' 712/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe,
constante às
fls. IO1/102, da lavra da Coordenadorada Gerência de Património e Logística, com o 'De
acordo' do Gerente de Património e Logística, em atençãoao disposto no parágrafoúnico
do art. 38 da Lei n' 8.666/1993, '»zz/w #//óó.re e.par?rer ra rZwí/z,o arenga da ra#//w/liFãa 't referente
a certame licitatório, na modalidade pregão, na forma eletrânica, destinado à 'hx/nu/afãs de
emPwsa espedaliqada na prestação de sel'aços de desenuolúmetito e mani4tenção cle sol iões de softwaw, na

modalidade .Íêlzliga..4&..i!!Í!!!!glz, nas litiRuaÊettslapa, JauaScHPt, PHP e .NET",

nos telhas

do

subitem 1.1 do Termo de Referência(f1. 18), no valor global anual estimadode R$
684.455,70(seiscentose oitenta e quatro mil, quatrocentose cinquentae cinco reaisé
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setenta centavos), conforme informado pela Gerência de Património e Logística à fl
V

1.RELATÓRIO
2.

Por meio da Nota Técnican'. 553/2017/GETIC/DIRAD/Funpresp
Exe (fls.

O1/02), o Coordenador de Processose Governança de TI, com o 'De acordo' do Gerente
de Tecnologia

e Informação

desta Fundação,

informou

.bjeLI« aP.?««t« os aW«e«t.s «ece«á«io.>a-- j«'t$'a.

que 'Eí/a

No/a Te'r /cu /em ro /a

« c.«t«L«çãod' emP.e.«.Q..ialiyda

««

plesLaçãode sen)idosde desetiuoLúnientoe maltutettção de soluçõesde sojtwaw, na nzodalidade {élzlÍça..&.

!!!flylalb araslin& aXens
lapa,]auaScHpl,
PH!) e .NET, pala atender
as necessidades
da F nPteQExe'',

b.

Pon ou que "(:otntado Plallda/}zento
Eslraté#coInstitnciolta!(PE1) 2016-2019da

:imtdação, o objetioo estraté@co e®edFlco ql.te úsa ''].)otan' a Jutldação de soluções tecnoLó$cas caPaWS de

lar apoio ao ne$cio'', pma o ql.tal.foraplz definidas 4 (qliatl'o) ?lzetas,dentre elas a de ' Ttoper }louas

oluçõesde'tl",

a qual, por sua ueaupossiii ll na ação dulominada "ContratarÍábrica de sofwate'', tenda

Eazlzbém
aDIa?z$do
}io Plano Diretor de Tecnolo#ada lplfopnzação(PD'H)do ano de 2017, cÜa
tecessiclade
foi apontada )io item 12 do planto de nzeLase açõesda Gela)toa de Tecnolo$a e \njomzação

«
ç.

\)estacou, im&a, que "os objetiuos estlaLégícos da FttttPm$ Exe e sitas ttecessidades getama

letlzaitda pela emiti'alaçào de [rtza Fábrica de Sojiwale pala aittoniaçào, stiT)oi'tee apoio aos processosde
teXócios da Fzftzple@ Exe'',

\n&cando

\ntegraw

tes têctücos

''E7}zJace da }zecessidadede insEitaição de

3.quite de TÕLatleja7}zetito
da Contratação, eni aLetidimelito às deter'nzinações
da Instrução qorniciLil;a n'

)4j2014".
5.

Na ocasião, ao se referir aos bens e serviços que compõem a solução, ressaltou que

O poLtinze de pontos de Junção Joi estimado comi base em dois jatoi'es: 4A]ZliçílçiU. a serei?l desenuolúdas e

azzzwe#D
.prrzú/o': definindo que a contratação admitia:á'»myaxz/////óna.f
zi©2/?//ófadaí
paxucada
le/:m+u" e estipulando

que serão contratados

'y.20 pox/a.r de)w//Íüa de dele//z,oZmpye///o"
e "/80

polidasdejunção de matttltenção''.

6.
Os autos, contendo l volume numerado até a f1. 102, se encontram instruídos com
os seguintes principais documentos:
Documento de Oficialização da Demanda DOD, assinadopelo Gerente de
Tecnologia

e Informação,

cujo

nome

do prometo é

'Clb///nn/aÉúade emir?.r'z

3Qeúaliqacia
tla prestação
de seniiços
de desenuoLúmento
e niatttttenção
de soluções
de
soÚtwale'', com a asset6va de que '1.4 }}/otiuação desta copztpataçào
é tesziltado de estudo
jeito à época da elaboração do PD'1-'1 2017,
=leexeclição da'\l

da Funpie»-Exe

onde tealiaxou-seanálise da capacidade esEipzada

ern relação aos des(Üos pteúsLos pala 2107, identi$cados

/za/aóeZa
#' 8 da-PI).H 20//" (sic), contendo os seguintes tópicos: l. Identiâcação

da área requisitanteda solução; 2. Alinhamentoesuatégico;3
Motivação/Justificativa;

4.

Resultados

a

serem

alcançados;

e,

5.

Encaminhamentos(f1.
03/03v);
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Despacho s/n da lavra da Diretora de Administração, no qual registou que
"ColtsideT'atado
o quedique o art. 9' da Instmção No1'nativa ti' 04/2014 da Sem'etapade
I'ecnolo@ada Iti$ot'maçãodo Ministério do Platidamento, Desenuolümentoe Gestão, e com

base tias itlfoP'mações
copístalites
dos azltos, ia!!!!yg

a Equipe de Plandametitoda

Cotlttatação, compostapelos integ'atttes I'eq14isitantes,
técnicose administrativos abaixo
leiacionados, indicadospelas wq)activas gerências:(...).'' qa. ç)4b\

Proposição à Dhetoria Executiva -- PDE 353/2017, datado de 06/09/2017, no
qual o Gerente de Pata:im8nio e Logística solicitou autorização da Diretoria
Executiva

para a abertura de processo

'%úa#do a óo /?u/afãs de e wPmia e@eóü#qada //a

pwstação de selüços de desenpolümetitoe nianlífenção de soluçõesde softwaw, detiomitiadalábdca

deia@Zwa/r't
com a aposiçãodo "de acordo" da Diretora de Administração(fl.
u5/ U)v) ;

- Análise de Riscos, assinadapela equipe de planejamento da conuatação, contendo
os seguintestópicos: 1. Descrição da solução de tecnologia da informação; e, 2.
R:iscosdo processo de conUatação (fls. 08/09);

Estudo Técnico Preliminar da Contratação, assinadopela equipe de
planejamento da conuatação, contendo os seguintestópicos: 1. Descrição da
solução de tecnologia da informação;
2. Del:inição e especificação
necessidades de negócio; 3. Levantamento
das alternativas; 4. Análise

das
das

alternativas; 5. Justi6ícativa da solução escolhida; 6. Recursos necessáriosà
continuidade do negócio; 7. Estratégia de continuidade contratual; 8. Da
modalidade da licitação; e, 9. Direitos de propriedade intelectual (fls. 10/17);
- Termo de Referência, assinado pela equipe de planejamento da conUatação e
aprovado pelo Gerente de Tecnologia

e Informação,

contendo os seguintes

tópicos: 1. Do objeto; 2. Dos serviços demandados; 3. Da justi6ícativa;4. Da
classificação dos serviços; 5. Da especificação dos serviços; 6. Dos requisitos
técnicos e funcionais; 7. Dos níveis mínunos de serviço (NMS); 8. Do volume; 9.
Da forma de execução dos serviços; 10. Da qualificação técnica da licitante; l l.
Do tipo da incitação;12. Dos mecanismos formais de comunicação; 13. Do sigilo
e con6ldencialidade;14. Da vigência do contrato; 15. Da garantia contratual; 16.
Da dotação orçamentária; 17. Da avaliação da qualidade e aceite dos serviços; 18.

Do contrato;19. Das obrigações
da contratada;
20. Das obrigações
da
Funpresp-Exe; 21. Do acompanhamento e da fiscalização; 22. Das sanções
adminisUativas; 23. Do pagamento; e, 24. Do reajuste (fls. 18/30v);

Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo -- Anexo l do Tempo de
Referência(f1.31);
- Termo de Ciência-- Anexo ll do Termo de Referência(f1.31v);
Mensagenseletrânicas, com solicitação de proposta de preços (fls. 32/61);
Proposta comercial da empresaDBI Global Software, enviada à Funpresp-Exe,
datada de 24 de outubro de 2017, com validade de 90 dias (f1.63);
Proposta comercial da empresa'll'US Tecnologia da Informação LIDA - EPP,
sem assinatura,enviada à Funpresp-Exe, datada de 08 de novembro de 2017, com
validade de 60 dias (f1.66);'\il><
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Planilha estimativa de preços, contendo os seguintes campos: serviço, unidade de
medida, volume estimado mensal, valor unitário, valor total e valor total estimado
(]2 meses),assinadapelo Gerente de Património e Logística (f1.67);
Certi6ícado de [)isponibilidade
Contabilidade

e Finanças

Orçamentária

certificou

n' 227, no qual o Gerente

de

'b zzl'@a/z/ózZzdade
oxYnme///zj/7a
.pa/u a exe/tava de

2017, tlo t,alardeR$ 114.075,95 (cento e qi4atorze mil e setenta e cinco reais e
to'venta

e

cinco

centavos)

AdnzitiisLraLiua -- PGAj2017,
nz 19j12j2016

cor@t'me previsto }lo

OrçanzeliEo do Pinto

de Gestão

aptouado )ia 46' B.eunião Ordinária do Conselho'l)eLiberatiuo

e reúsado em abril12017,

}ia -Açào Orçattietttáüa Sustentação de'TI, itens

iiábfica & Softwales" e asseverou que ''H dotação w#erente ao exerdúo de 2018(R$
i7Q.379,75) deveráserceni$zcada
por contadosrecilrsosa serena
preústosl)ata aqueleexetdúo."
9

Minuta do edital de licitação do pregão eletrânico (fls. 70/77v);
Terno de Referênciae respectivos anexos (fls. 78/91);
Modelo da Proposta

Anexo ll do Edital (fl. 92);

Minuta do Contrato Anexo 111do Edital (fls. 93/99); e
Anexo V-B da IN SEGES/MPDG N' 05/2017 Anexo IV do Edital (f1.100).
7.

A fl. 101, a Gerência de Património e Logística, por meio da Nota Técnica n'

71 2/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe,

asseverou

que

'}4

óa////u/afia

íe/ú

e#/zz,ada

}zediatltepmAãoeLetlâ)ligo,
corriJlitldaptzetito
na Lei }l' l0.520, de 17 dejulho de 2002, no Decreton'
5.450, de 31 de }naio de2005, no Decpelon' 2.271, de 7 dejull)o de 1997, no DecpeEo
n' 7.746, de05
Jejzltillo de 20]2, nas ]listrz.leões]''dolo/atiuai BEGES/MI'DG

n' 05, de 26 de »laia de 2017, }i' 02,

le 1 1 de ozrtnblu de 2010 e n' 01, de 19 dejaízeilo de 2010, }lc4Lei Complemelztar }i' 123, de 14 de
ieTrnbro de 2006, }ia Lei n'j1.488,
de 15 dejlrlzbo de 2007, no Deneto }l' 8.538, de 06 de ontKblu
le 2015, na Pomada MPDG n' 409, de 21 de deançmbl'o
de 2016, aplicatzda-se,subsidiar'ia»lente,a Lei
u' 8.666, de 21 dej nl)o de 1993".
&.

À.limou,

anda,

que

''O

Editar

do PregÉio Eletlõtiico

n' 023/2017

baseoz{ se tla rziFtllta

padrão elaborada pela -Advocacia-Geral da União, pata sen)idoscotttinllados, setlzdedicaçãoexclusiva de
?íàode obl'a (ampla participação),".
9

No tocante à pesquisamercadológica de preços, assim se manifestou
4. Em obediênúa à exi@nda do aH. 2' da ]nstrKção ]No1wzatipa n' 05/2014

cona Itanzos o Tonal de

:onipras Got;ei-namnltais e o Painel de Preços e, alo cotttínuo, devido a não tempos ol2tido êxito ttaqüetas
pesquisas, cotlsuLtaniossitas de óUàos gouemametltais pata tentar identiPcar contrataçõesdesta ttatnreqa.
qo etttanto, da mesniajolma, não ettcotttranlos tletlburtl parâmetro qne ptldessetios Íottleçet subsídios, lhas
liPcnldades reputamos às peculiaridades e eQec$cidades desta cotttratação.
5. Dessa jotma, os elementos qiie subsidimam o preço estimado ü cotltraLaçào foranz as propostas das
lmP)elas DBI Global SoÍtwale S/.A, às .Ps. 63/65, TEUS Tecnologia da InÚon77zação
l.TD.A às fls.
36, cujo valor estimado totaliza R$ 684.455,70
(seiscentose oitenta e quarTO mil,
=nq14etltae cinco )Cais e setenta cetttauos),consoatttea planilba, àsÍLs. 67t.;--. /

quatrocentos e
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\Q.

Pot üm, Dtopõs ''o etnaminbamento do processo à Gerênda ]ut'ídica pata attálise e pamcü

cottclHsiuo acerca da cotttratação, e7n aLendimetito ao pal'ágr4o

único do artigo 38

da L#i

ti'

8.óóól1903.".
11

Eis, em síntese,o relato do necessário.Seguemanifestação

ll.ANÁLISETURÍDICA
Da abrangênciae.Ptlalidadedo pawcerjlli'ídico

12.
Prelimjnarmente, sublinhe-se que a análise ora empreendida se circunscreve aos
aspectos Jurídico-formais do pretenso certame licitatório, na modalidade pregão, na sua
forma

eletrânica,

cujo objeto

consiste na 'ta#/rn/aPa

de emP/ xa e@eda#gada #a .P/?i/a@a de

scn)idosde desetipolúmentoe manzitençãode soluçõesde softwaw, na modalidade.libliçg-.Élg..X!!Í1l!!alz,
lias

'gmgwage//ílaPU,
Jaz,rz.fów@/,
PHP e.me'r'l nos termos do subitem 1.1 do Termo de Referência
(f1.18), no valor global anualestimado de R$ 684.455,70(seiscentose oitenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme informado pela
Gerência de Património e Logística à fl. IOI/v, abarcandoo exameda minuta de edital e
seus respectivos anexos, constantes às fls. 18/31v, 70/77v e 92/100.

13.

Importante salientar que o exame dos autos processuaisse restringe aos seus

a$pççleg..il4iídiçeg, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica, administrativa e de
conveniência e oportunidade. Em relação a estes, parte-se da premissa de que a autoridade

competentese municioudos conhecimentos
especíãcos
imprescindíveis
pam a sua
adequaçãoàs necessidades
da Fundação,observando os requisitoslegalmenteimpostos. De
fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características,requisitos e
avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadaspelo setor
competente, com base em parâmeuos técnicos objetivos, para a melhor consecuçãodos
interessesda Funpresp-Exe.
14.

Registre-se, ainda, que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento

jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cadagestor/autoridade para a prática
de fitos administrativos. Decerto, incumbe a cada um observar se os fitos praticados estão
contemplados no espectro de suascompetências.

15.
Destaca-se também que determinadas observações são feitas sem caráter
vinculativo, mas em prol da segurançado próprio gestor assessorado,a quem incumbe,
dentro da margemde discricionariedadeque Ihe é conferida pela lei, avaliare acatar,ou
não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas
para Hmsde sua correção, alertando que o prosseguimento do feito sem a observância de
tais apontamentos será de responsabilidade.exclusiva dos gestores competentes, que
deverão apresentar a motivação necessária'Íç:7\
y

l Nessa esteira. con6íra-se abaixo excertos extraídos de acórdãos da Corte de Contas da Uúão:
1

2.3.2 Nesse selttido, éparadjgniáliço o ..4.cordão n' 206/2007:
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16.
Por último, em relação às Justificativas apresentadaspela área técnica para a
realização do pretenso pregão eletrõnico, tem-se consignar que guardam estrita correlação

com a emissãode juízo de valor intrínsecoao gestorpúblico(conveniência
e
oportunidade), área sob a qual não compete a esta unidade jurídica se imiscuir.
[)o cet'tapête
]icitatói'io }ia }ioda]idac]epregão e]etrâltico

17.
Por primeiro, registre-se que a Funpresp Exe se submete a legislação federal sobre
licitações e contratos administrativos, bem como aos princípios regentes da administ:ração

pública, confottne estatui o incisa l do art. 8' c o art. 9', ambos da Lei n' 12.618, de 30 de
abril de 201 2, que assim estabelecem:
Art. 8' Além da sÜeiçàoàs ttolwias de direito público qile decoram de sua insLittiição l)eh União como
fundação de diwito priuaclo, integrante da süa administração indinLa, a natnreXg pública das entidades
fechadas a que se referi o $ 15 do art. 40 da Constituição Federal consistirá tni:

1 - submissão

à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos;

6..J

.Art. 9t .A administração das entidadesjecbadas de pleuidênúa çomplenzetitarreferidas no aH. 'h desta Lel

)bseruará os princípios que regema administração pública, eQeúalmeplte
osdaeHidênna
e
ta ecottomicidade, deuettdoclclotüT }necanismos de gestão operacnottal qne maxilni~hçm a iltili~ação de
ecin'sos, de jonlia

admi istraiiuas.

18.

a olirniXat' o aLendilliento aos paniúpaliles

e assistLclos e diminuir

as üspesas

Destaca-se que não obstante o pregão eletrânico se submete à legislação própria

(Lein' l0.520/2002
eDecreto
n' 5.450/2005),
a Lein' 8.666/1993
deveserobservada
de
modo supletivo:, consoantedispostono art. 9' da Lei n' l0.520/2002,bem colmona
Instrução Normativa SEGES/MPDG n' 05, de 26 de maio de 2017, nos termos do seu art.
34'

19.
Como é cediço, a regrageral é o procedhnento licitatório, como exsurgeda leitura
do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 2', rapé/,d#\

\

PEDIDO DE REE>(AME. UCITHÇÀO. HUSÊNCLA DE FIXAÇÃO DE CIUTÉWOS DE
4CEITÀBILIDÁDE DE PREÇOS.
RESPON5HBILIZHÇÀO
PELA APROVAÇÃODE EDITAL
ÁUSENCia DE LaNCULAÇÀO Á PHKEcnKJuiÜDico/tÉCNiCO.
...) 3. Ç)

NEGADO PROlaMENTO.

que tem a obrigaçãode examinar a coiwçào dospatzceles, atê mesnln

pata corriÚr euetltnais
disf nçõesna admilllstlaçãoe, poi'tanto,uãoafasta,por si só, a sua nsponsal)ilidade
por aios
'a//í/denndaí
l/w2 /a/ íPf/a Tnó/r//a/deCa///aida U//üa."(Acórdão n' 35/201 1 Plenário do TCU).
!7. Exibindo

a reQonsabilidade do gestorconal)ase llesseaRuniento, jQrçosa»lentede er-se-iainvestir confia o palecerista,

file passaria a re$onder pelo aLo tisnado como ilícito. O

, contudo. não cotisenaua

rl1l!!igdÉ!!!gl.-!!i!!ç!!!g!!!!i)

a dlçisãg l)lolatada.

(Informativode Licitações
e Contratos
do TCU n. 158/2013 Acórdãon' 3785/2013 2' Câmat..
-original sem sublinhados)

2Acórdão n' 1073/2005 Plenáriodo TCU.
".4.rt. 34. Os fitos conuocatórios da licitação e os alas i?latidos à dispensa Ol{ inexi$bilidade

de licitação. l)eni co»io os contratos

leõesdeconeliles, obsepuarãoo dispostonestallzslntção Noil?falida, além das disposiçõescontidas na [.ei n' 8.666, de 1993, na

Lei n' l0.520, de2002, }zaLei Canil)lenientai'
n' 123, de14 dedeqenibto
de2006, noDeck?lo
n' 8.538, de6 deonlnblude
2015, e }io Decizlo n' 2.271, de 1997, e serão adaptados às especÜcidades de cada contratação.
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Lei n' 8.666/1993. Decerto, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locuções da Administração Pública, quando
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvados os
casos especificados na legislação.
20.

A adoção de licitação na modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrânica,

é obrigatória

, nos termos do

art. I' da Lei n' l0.520/2002 e do art. 4' do Decreto n' 5.450/2005.
2'1.

Ressoke-se que " a wtiliRação do pagão uem bene$dattdo a admillislração pública co?ndesçotitos

17zaiowsque os atiteàormetite ústos em çotlconêtlcias'', aXêm de elününat "conlPitos deznoradossoba a
habilitação dos participantes. Apesar disso, volta e meia depatamo-tios com questionamentosacerca da
penitiência do enqnadranzelitodo objeto [idtado tla condição de bense sei'açosc07?zzin?'quechos da voto

do relator Minisuo JoséMacio Monteiro, no Acórdão n' 166/2015 Plenáriodo TCU).

22.

Daí porque importantetrazer a lume elucidativapassagem
do voto do Ministro

Relator Benjamin Zymler, no Acórdão n' 1.046/2014 - Plenário do TCU, que bem delineia

a ideia do quevem a ser '%em
o//ie/wpuram//m"para 6msdo dispostono art. 4' do Decreto
n' 5.450/2005:
t8. . Primeiramente, bá que se ter em mente qile ''bem on sewiço çomlim" deve ser entendido como aquele
qile detém característicaspadrolliqadas, ident$cáiiel por denominaçãousual no mercado. Portanto, a noção

ü "comum" não está uinc Inda à estmtnta siml)les de ilm be?noil de nni sumiço.Do mesmomodo, a
eiErlltKra complexa!ambém não é raqao bastante,por si só, para atirar a qHal$çaçãode "bem Ol{ ser'oiço
Cota t{77} .

19. antro

afecto

a ser niendotiado

diR. refeito

a se e@et;$cidades na execução do sumiço Oli a necessidade

ie capacitação técnica e4ec$ca exçluiviam a qllal$cação de "comum", impedindo o uso do T)Terão..4 Riem
per, a reposta é lteRatiua,pois ifm "semita comum'' é aquele çwjo
}!!q !ç41iligç4a.
de modo a demitir ilha c@Ha seXzira enlace das exigPndaspreuislas }io edital.

20. .A itlteq)relação acima se jitndanienta na pane .anal do parágrafo único do art. 2' da Lei
l0.520/2002,

qite Ja"x menção expressa a "e9eçÜcações ilsiiais }io mercado". Ora, a çampleúdade do

sumiçonão é ojator decisitpo
para insere-lo,oi{ não, tto conceitode"sewiço co»lum", mas sim o çlg!!!!Blg

do mercaçlo sobre o objeto limitado. Ca« aP««t. '',a.teH'ligaspatim«iqaü'(d' 'i"'«.p"b'

'

de qualidade)e se ençontn di9oníuel, a quah&ler tempo, em nm mercadopMPrio, o süpiçopode ser
;lass$çado como sewiço comum.

21. Em síntese,entendo que a intenção do legislador não joi ater-se à dicotomia seniiço simples X senJiço
complexo. Na uelüde, a adeqtlação ao conceito ''bem ou set'úço comnni'' çlçlZçlç ret;alar da!!11 Élü !;gw
@ZZÉZla.(original

23.

Ademais,

sem destaques)

o TCU já alertou ente da Adminisuação

Indireta

que 'b mada#dade.pagão

somentepodeser adorada caio seja uiáue! de$tnir, conzoyetiúdade, os padT'õesde desempettboe de qwaZidade

daíe/wku"(Acórdãon' 492/2006 Plenário).
24.
No caso dos autos, consta do item 8 do Estudo Técnico Prelitninar da Conuatação,
elaborado pela Equipe de Planejamentoda Conuatação, a assertivade que 'l)or ie /nu/arde
aquisição de sel'úço comum, que }itiliRa padrões de ?zensuraçãojá platinados no metendo, a contratação

podeser qetiuadapor ?meio
de pw$o eletr6ttico,o quegat'atitirá um preçojustoe a totaLpossibilidaclede
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omParação clo itiuestitlzettto a ser lealiRado e os betiejídos da attel'ttatiua.'' qü.

17). S.melhante

afirmação consta do subiteín 11.1 do Termo de Referência (f1.24).
25.

Ainda sobre o objeto, veri6lca se que o subirem 4.1 do Estudo Técnico Preliminar

la Catana\açao

bons\gpa que "de acot'doco/// o Derreto n' 2.271/97,

.An. I', $1', as atiüdades de

Ldoi'mítica serão de pmlfcrêtlcia de !);gÊ!!ilãlu.L!!íliula, jicatldo aFeItas a gestão dessesserúços comi a
,4dnzitzistlação ])ública'' qn. VbvÕ.

26.

Saliente se, ademais, a necessidade de observância do IZJ;aZe..i11Í11111w'
de 8 (oito)

dias úteis entre a última publicação do aviso contendo o resumo do edital e a data de
apresentaçãodas propostas, nos termos do inciso V do art. 4' da Lei n' l0.520/2002.
27.

No que diz respeito à forma de divulgação

a ser utilizada

no pregão, deve-se

atentar para o disposto no art. 17, inciso 11,do Decreto n' 5.450/2005;, considerando que
o valor estimado da pretensa contratação é de R$ 684.455,70 (seiscentose oitenta e quatro
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme informado pela
Gerência de Pata:lmânioe Logística à f1. 101/v.
[1.3 -- Da docun2entação obãgatória e colteta instmçào pl'ocessltal

28.
Por prbneiro, Importante atentar para o que dispõe a Orientação Nonnativa n' 2,
de I' de abril de 2009', que asshn reza:
)s IREI)'nttzentos dos cotttl'alas, coltuênios e deltzais qttstes, beta cotlzo os tesPecttuos aditivos, derem integral

ltrti único processoadniinisLtatiuo, devidamente ailLnado em seqtlêntnacrottoh$ca, ntttnerado, nlbricado,
:otiLendocaca uoltltlze os reQectiuos ter77iosde abeHui'a e encerramettLo.

29.
Observa-se que não consta dos autos, conforme determina o art. 38, cuPx/,da Lei n'
8.666/1993, e os ans. 8', 111,e 30, V, do Decreto n' 5.450/2005, alileiizaçãQ...!!a

rovidenciado
ela áreatécnica.

' Quanto ao assunto,Ronny CharlesLopes de Torres, na obra Leis de licitações publicas comentadas,5. ed.,
Editora JusPodivm, 2013, p 718, pondera que 'hma peZg//eíe //u/a dPP/u a ,w/)/z/o, / /ugoápf/g/ff, le a aóy?/a
do
l)regam ettuoluct landes

aquisições, o óvlPo público Ralalita ntaior P)aWOpata a ojeTta das propostas, tendo em Dista a preslnição

te qite tnl dilatação apenas conta'ibnipala o inciernento da conipetitiuidade.
'/\rt

17. i4 fase exLenta clo piegas, na folnia eleLlõ)ilha, seta iniciada co»i a tottuocaçàodos intei'estados por pneio de

pttblicaçào de aliso, oUseI'Dadosos t-alotTSestimados pata [onllataçào e os rateiosde dipülgação a seguiaindicados

1- adula de RS 650.000,00(seisrepttos e cinqüenta Poli!izais) alé RS 1.300.000,00(npi
a) Diál'io Oüzdai da Ulzião;

nzilbào e ti bentos?/zill?ais):

b }lle o etetl-êtlico, }la iltleltle!: e
[)jornal

de gi'ande circitlaçào Local;"

6Tendo em vista que as orientações normativas da Advocacia-Geral da União refletem. em sua essência
posicionamentos de acórdãos do Tribunal de Contas da União e a interpretação da legislaçãofederal de
licitações e contratos adminisuativos é que se recomenda a sua observância, já que a Funpresp Exe, por força

do inciso l do art. 8' e do art. 9', ambosda Lei n' 12.618/2012,estáa ela submetida.bem como aos
princípios que regem a Àdmiústraçào Pública
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30.
O Termo de Referência (fls. 18/30v), por sua vez, contétn assinatura da Equipe de
Planejamento da Contratação e expressaaprovação pela autoridade competente, sc!!de
Dççc$$áriQ.J tlçt8DtQ.gue a autoridade motive a aprovaçãoLda TR. confomle

preconizao inciso ll do art. 9' do Decreto n' 5.450/2005e o S6' do art. 14 da IN n'
04/2014
31.
Ademais, da análise dos autos, obsewa-se que foi juntado a documentação
pert:mente à realizaçãoda pesquisa mercadológica de preços, contendo inclusive planilha de
preços médios est:amados
(fls. 32/67).

32.

Entretanto, sobre a referida planilha, é necessário que a área técnica observe

as disposiçõesda IN n' 5/2014, que exige a pesquisa ao menos de três preços ou
fornecedores, salvo justificativa da autoridade competente. Ademais, é fundamental

que a planilha de preços médios estimadosconste dos autos, datadae com a
identificação do responsávelpela sua elaboração (Acórdão n' 304/2006 -- Plenário
do TCUy
vejamos:

e que seja conferido juízo crítico

.An. 2'

acerca de sua consistência'.

Senão

.A l)esqliisa de preços será realizada mediante a HtiliRação dos seguintesparâmetros: (Alterado

pelaInstmçãoNomatiuan' 3, de20 ü abril de201 7)
S2'

contratação. a média, a mediana oa o menor dos valores obtidos na pesquisade
regos. desde que o cálculo incida sobre ym conjunto de três ou !n4j&OleçQg
oriundos & }l i oit mais dospara??letras adotadoi }ieife artigo, desçorlsidüadosos ualows inexeqttíueis e os

excessiva?lzente
elevados.(Alteradopela Instmção Nomiatipa n' 3, de 20 de abril de 201 7)

$6'
admitida a pesquisa com menos de três preçg$ oa blBççç4glg$''(Á]terado pela]ltstmção
Nomatiua n' 3, cb 20 & abril de2017)

33.
Registe-se, ainda,que o aspecto quantitativo da contratação, previsto no item 8
do Termo de Referência(f1.23v), deverá refletir o consumo e utilização prováveis, cuja

estimativa deve ser obtida através de adequados critérios e parâmetros técnicos e.
l 'Taça constar do piaçessa lidtatório, epn caso de orçamento estimado por pesquisa de paços, os comProualitesda pesquisa

>mpoilas das empresas),çotljot??ze
di9õe o ad. 38, incisa Xll, da Lei no 8.666/1993, deJI)nna a permitir a periPçação
da
tala de s14arealiqaçào, as emPwsasçotlstlltadase ospaços jortlecidos.

8Segue trecho do voto do Nlin. Relator Walton Àlencar Rodrigues, no Acórdão n' 403/2013 -- 1' Câmara do

TCU

lltdiQetnável que a .Administração apalpe, de jarra

crítica, a pesqllisa de preço obtida jmilo ao lliercado, em eQecial

quando boi uer grande uatiaçào ente os valores a ela apresentados.
Nesse sentido a enzetlta do .Acórdão 1. 108/2007, Plenário, in pelbis:

'Não é admissível qne a pesquisa de paços de ?nerçadofeita pela entidade sda destituída dejKíqa chuço acerca ü
consistênda dos valores levantados, máxipne quando observados indídos de preços desfoatitesdos praticados }io mercado.

Àdemais, a IN SLTI/MP n' 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela IN SG/NIPDG n' 3, de 20 de abril de
2n'll,

no seu S 4' do at\. T, üspõe

qne 'K)spreços çoletados devem seranalisados deforma crítica, em eQedal, quando

boüuer ganhe variação etttn os valores apresentados.
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objetivos, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores e/ou

outros dados objetivos que demonstremo dimensionamentoadequadoda
contratação,nos termos do que preceitua o S 4' do art. 7' da Lei n' 8.666/1993e
também em atençãoao disposto no inciso ll do art. 16da IN SLTI/MP n' 04/2014,
com a devida motivação, o que deve ser providenciado pela área técnica.

34. Adetnais,no tocanteà unidadede medidaprevistana tabelado item 8 do
Termo de Referência(f1.23v),tem-seinformal quea jurisprudência
do TCU vem se
ârmando no sentido de que nas licitações para a contrataçãode serviços de tecnologia da
informação devem ser adotadas metodologias de mensuração de serviços prestados que
privilegiem a remuneração da contratada mediante a lnensuraçào de resultados, a exemplo
da análise por Pontos de FunçàoP.Vede, por exemplo, os acórdãos 2024/2007, 1292/2015
e 2362/2015, todos do Plenário do TCI.J.

35.

técnica tome
, que detalha 'bxzZz/ana

ll)eraciotlal realioxadacaril olÜeLiuode avaliar o ttzodeÍocle conta'citaçãode desetiuolúnzelltoe maliuLetição
!e sistemasinÍoinzati:pelos adoçado])elas organiaxações
comi)onetitesda .Administlaçào Pública Federal''

Órdão 265/2010

terna na métrica de análise deoontos de
B$urar o 'ootulne de serviços ocecutados em diversos

informação, de forma a torna-ta dota a
de contrataçãoe de electtçãod,osn:féiidos
contra tos" .

36.

No quetangeàprévia previsão de disponibilidade dos recursosorçamentários

suficientes

para a cobertura

da correlata

despesa, com indicação das respectivas

rubricas (art. 30, rV, do Decreto n' 5.450/05, e ans. 7', S 2', Tll, e 38, ílPx/, ambos da Lei

n. 8.666/1993),
o Gerentede Contabilidade
e Finanças,
por meiodo Certificado
de
Disponibilidade Orçamentária n' 227, certiHlcou 'b ópa/z/ó/idade o/ w///f/Üna pa/u o fxenzÚfa
cle2017, no Palopde R$ 114.075,95 (cento e quatorze mil e setenta e cinco reais e
rtouenta

e cinco

?GAj2017,

centavos)

conjomie T)reústo no Orçattzento do Ptctno de Gestão Administrativa

aplouado }ia 46' R.euttiãoO).dinária do Conselho t)elibei'atino em 19j12j2016

--

e reúsado

}tn abriLj20 17, tla -Ação Orçattletitária Sustentaçãode'TI, itenzFábàca de Sojtwales" e assexetou que
'H dotação wlewtzte ao exerdcio de 20 18(R$ 570.379,75) deveráser celf@cadapot copztados recltrsosa
serem preústos para aqlleLe exelcicio." q«. a9h.

37.

Quanto à devida instrução processual,deve-seaindaobservaro contidono art.

30, do Decreto n' 5.450/2005, bem como, supletivamente, no art. 38 da Lei n' 8.666/1993(l]....à
\

9 .\inda

conforme

o TCU,

a análise por Pontos

de Função

é '

úodapa//m

/ aí/ó /a .z/p/e///e/v///zi: da //o / e/zr/da

ios dias de }iole pata a }nettsmaçàode sen.açosde desetl\,oh,ipricltloe niaKí4lençàode riste»ias. consideraitdo as lltn. ionalidacles
»npletnentadas, sol) o ponto de i,isto do tisuário

Página10de 22
Fundação de Previdência Completnentar do Servidor I'úblico Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A Sala202/203/204 Ed. Corporale Financial Center Brasíba DF / 7t)712 900 (061) 2t)20-970U

w\nv.funpresp.com.br

FUNDAÇÃO

DE PROVIDENCIA

COMPLEMENTAR DQ
SERVIDOR PUBLICO

FEDERAL

DO PODEREXECUTIVO

38.

E necessário.

ainda.

em

atendimento

ao att.3:.1V,

çlql'

e 2'

da Lei

n?

l0.520/02 e aos ans. 9'. VI. lO. 11. 12 e 30. VI. do DectetoD' 5.450/05.que conste
dos autos a deste
Dela área técnica,
39.
Por oportuno, segue em anexo, a título de colaboração, Esta de verificação,
elaborada pela Consultoria-Geral da União/Advocacia-Geral da União, que se constitui em
diretriz a fim de auxiliar a áreatécnicana carreta instrução processualno que pertine à fase
interna do procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato eleuânico, para a
contratação de soluções de tecnologia da informação.

40.

Tal lista, nos termos do art. 36, IN SEGES/MPDG n' 05/2017, deve nortear a

análise, pela área técnica, da conformidade legal do pmcedimento administ:nativo antes do

envio do processo para a Gerência Jurídica,
contratações.

41.
Ademais, alerta-separa a lista de veriHícaçãoprevista no inciso ll do art. 2' da
Orientação Normativa SEGES/MPDG n' 2, de 6 de junho de 2016, que deve ser juntado

no processocomo instrumentode transparência
e eficiênciadurantea fasede seleçãodo
fornecedor, após a adjudicação,quando realizada pelo pregoeiro, ou quando houver
recurso, após a análise deste.

H.4

Da análise do Ternzode RejeNticia e das MitiKtas de Edital e de Tet'pzocle Contrato

42.

No tocante ao Termo de Referênciaconstanteàs fls. 18/30v,seguemas

seguintes considerações:

sem prejuízo da identificação pela alga..léc!!ica de outros elementos
técnicos, carecem de atendimento (abordagem) algumas das exigências do art. 14
da IN SLTI/MPOG n' 04/2014, em especialos incisos V (modelo de execuçãodo
conuato), VI (modelo de gestão do contrato), Vll (estimativasde preços da

'1

contratação) e Vlll

(adequaçãoorçamentária e cronograma físico-ânanceho).

Deve, ainda, a área técnica atestar o cumprimento das diret:íbes para
elaboração do termo de referência previstas no anexo V da IN n' 05/2017.
- subitem l .l (f1. 18): esclareça-seque é importante que seja detalhado o objeto a ser

conuatado,com

de modo a

garantir a qualidade da contratação, levando-se em conta as normas técnicas
existentes,com observânciado disposto no art. 15'' da IN SLTI/MP n' 4/2014.
Ademais, deve a área técnica atestar que o objeto da contratação não incide em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 5' da IN SLTI/MP n' 4/2014.
Além disso, registre-seque a regra a ser observadapela AdminisUaçãonas
licitações é a do parcelamentodo objeto, conforme disposto no S I' do art. 23 da
Lei n' 8.666, de 1993, visando maior competitividade, mas é imprescindível que a
divisão do objeto seja técnica e economicamenteviável e não representeperda ded
ç' "Hn.

15. -A de$tnição do abeto da contratação deverá serprecisa, si©dente e clara, vedadas eOec©çaçõesqne, por excessivas,

Invelevatttes
ou desttecessàrias,
limitem otlfmstrem a competiçãoon a realizaçãodojomedmetito."
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economia de escala(Súmula n' 247 do TCU''). Assim, o órgão licitante poderá
dividir a pretensão contratual em itens ou cm lotes (grupo de itens), quando técnica
e economicamenteviável, visando maior competitividade, observadaa quantidade
minada, o prazo e o local de enuega. Portanto, por ser o parcelamento a regra, deve

er justificativa quando este não for adotado, o que se vislutnbra nos autos.
especiâlcamente no subitem 3.1 da Nota Técnica n' 712/2017/GELOG/FunprespPor Hlm, deve a área técnica avaliar a necessidadede inclusão, no subirem l.l
do Termo de Referência,no subirem 1.1 do Edital (f1. 70) e no subirem 1.1 do
trato (f1 93), da linguagem prevista no subitetn 6.2.2.5 (f1. 20), única das
elencadasno subitem 6.2.2 que não consta na descriçãoinicial do objeto.
subirem 1.2 (f1. 18): faz-se.necessário tópico específico com abordagem quanto a
se tratar de serviço contínuoiz;

item 3 (f1. 18). .deve a área técnica se certificar do atendimento das exigências
contidas no art. 16 da IN SLTI/h'lP n' 4/2014'';,n '
"E obrigatória a admissãoda aÜnclicaçãopot item e ttão pot' preçoglobal, tios editais das licitaçõespata ci contlataçàode
liras, serviços,co»iPrase.alieltações,.
cüo obe.to.sda.dioisíuel,desdeque ttão haja Pqníqa para o toÜ ttto ou compkxo oü perda
econoltiia de estala, tendo epli Dista o obetiuo de pmPiciai a ampla panicil)açàa de licitantes que, e»zbola não dispondo de
opacidade pala a execnçào, jomecinietito on aquisição da totalidade do objeto, possam ja#lo
ititõnorlias, dependo as exigências de l)abilitação adeqitat-se a essa diuisibilidade.

coni mação a itens ou unidades

n Para o enquadratllento cojllo serviço contínuo ou não, deve-se ter como norte as seguintes deliberações do
I'CU e também a própria denmção prevista na Instrução Normativa BEGES/hlPDG n' 05/2017
4 2 Chibata, diante das iaqões expostaspelo Relafoi-, DECIDE,

corlilnnda»tenro )io al1. 32 c/t o aH. 48 da Lei n'

8. 1.- cmtbecei do Pedido de B.eexanie para, no mérito, dat a ele ptapipnento parcial, lottiando insnbsistente a detelnzinação

reliaà Dintoüa Pa$onalda E(l:T tio Falará. por r?leiodo OfícioSEcnxjpV.
letetmulando ao óUào qne, aojimial

n' 02 02112000, de24.04.2000. e

e plollogat contratos, obset'ueaLentalnenteo inciso \! do art. 57 da Lei 8.66ól93,

joi71iaa

dc

çoTttratoscttios obietos corresoondam a
. (Decisão

n' 02/2002

-- 2' Câmara

-- original

sem

destaques

Sltmário

E\EPl\ESENTHÇÀO.EDIT'!L DE CONCOl\l\ÊNCL4 N' Of/2008. CONFllÁ. INDÍCIOS DE
IR[\EGU[-A]UDÁDES.

aKptxt/:,üwExro.

,'IN.':ÍL]SE.

PROCEDÊNCIA

PÁRCL4L

DE'lBRÀ41NHÇÕES.

A }iatlireRa do sel'viço,sob o aspectoda execllçãodelürnza cotttinttada on não, questãoabotoada no indso 11, do art. 57, da

Lei n' 8.666/ 1993, nãopodeserde$Ptida
dejolnia Relzética,
e sim uinctllada

do areão ow e/zfídúde colzlrúfalzle. (Acórdão n' 4614/2008
Instrução

Normativa

BEGES/MPDG

n'

05/2017:

.4/í.

àqueles qne, pela sua essettcialidcide, uisaln aLettdei' à necessidade pública

às características e ttecessidades

2' Câmara original sem grifos)
/.í.

O;

íf/wkaJ

p/?í/adoJ

dz Jo/»/a

(a////)///a

de jot'»ia petnzalLente e contínua, por dais

lóa

de u]?]

xtrcício Jinanceiin, assegurandoa inlegHdade do patriniõnio público oil o J ncionamentodas atipidades Jinalísticas do ótl;io
i{ etltidadc, ü modo que sun iitteí"rilpçàopossa coniProlnetei'ci l)leslação de uni sen)içopúblico oi{ o ciimPrinietito da mksào
itlstit {ciona!.
'arágrafo único. 4 contlntação de serviçosprestados dejm'pua cotitinKa deterá obset'uaios pta qospteuisLosno aH. 57 da Lei
n' 8.666,de ]993

"An. 16. A jHst$çatiuapala co+Ltlatação
deveráconter,peloDignos:
- t-ilação ente o Plana Diretor de Te nolo$a da Injoilliação

[ desta
}N; e

\ - a des"'içào da Sol«çà. d.'te«.olo$a

'ta Indo,«:-çào,

e os objctiuos estlatéglcos, conjottpie disl)testo no art. 11. ittciso
""te«d.

.te jo.'«:« d.talhada,

«,.ü«'l-

.j«st$cada,

i«cl«.i«

manto à comia de cálculo, o quantiLaLiuode betts e setúços necessáüospata . sita composição,jilnlarnente com dcnionsti-aliso
le resultados a seleni alcançadosem tet pios de economicidadee de rnelbot ap)nueitanietito dos tecuisos }Jllniatlos, nlaleiiais e
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item 4 (f1.18v): sugere-se,ao 6mal, a inclusão do subitem ab
Os semiços a serem contratados enqKadranz-se tios pressupostos do Demão ti'
çotzstiEttindo-se enz anuidades materiais acessóHas, instnlmentais

2.271, de 1997,

olt complementares à área de

[ompetêndalegal da entidadelicitante, não ineret]tesàs categorias
Íi4ttciot]aisabranÚdaspor sen
reQeçtiuo plano de cabos.

subirem 5.3.2 (fl. 19v): adequar a vedação da palavra 'terão', na 2' linha do
subitem
itens 5 e 12 (fls. 18v/19v e 24): a área técnica deve observaro disposto no art. 19
da IN SLTI/MP

n' 4/2014, destacando-se a necessidade de não apenas definir, mas
fazer constar dos inst:jumentos convocatórios os documentos que consubstanciem
os mecanismos formais de comunicação.
subitem

5.11 (f1. 19v): ao final, acrescer o seguinte trecho:

'! xa.p/UZu$xado.peça

ftscat coatbetente
do colltfato".

item 6 (fls. 20/22): nos termosdo item 2.4 do anexoV da IN SEGES/MPDG n.
05/2017, deve a área técnica, dent:re outros requisitos, 'Tnn//ió:P?z,er a //epp 'lügx/#/ai
da cotttratação" dos Estltdos T'wli»zittal'es, cona eventuais atualiWações,pois após a cQrouação
dessesEstudos Pwlimittates, a equipe de PLatiejamento da Contratação pode ter amadurecido com
relação aos wqi4isitos qt.{ea solução deverá atender

subitem 6.9.1 (f1.22): acrescer,antes da palavra ''entrega'', o termo "regular";
item lO (fls. 23v/24); deve a área técnica adequar as disposições deste item com as
previsões do subitem 8.8 do Edital (fls. 73v/74).
Além disso, importante alertar para as seguintes deliberações da Corte de Contas
da União. devendo a área técnica tê-las como norte:
'os critérios para qKaliPcação técnica de licitatttes depenigtlardar estrita compatibilidade comi o objeLo
em aqitisição e atender ao limite do absolutamente indispensáveis ao czlml)cimentodo objeto, Sendoque a

$zxaçãode condições
desnecessáHas
Ol{ impertineres pode letiat ao diwdonamentodo ceNamee ao
cerceamentoda participação de interessados, práticas estas qi+edeueniser r@eLidaspela administração"
(item 1.7. 1, TC-033.659/2013-3,
.Acót'dão n' 781/2014 - 1' Canal'a clo TCU);

1.4s exi@ndas cb atribtltos técnicosinseHcbs no editar deve?nser absolutamente)eleuatitese
proporcionais ao .Fm file se bwsça atinar com a realização da licitação isto é, penitlentes para o
e$ec©co Quieto que se intenta contratar. Paa se le@timar deteminada restrição em processolicitatório,

d'« se«ap«,«taü a ü«iüj«'t$'ati«

té.«i.« ejo« e«nâ«.ica
Pa« tal."(L«fo««ati« deb.itaçõe'

e Contratos tt' 187 -- .Acórdão n' 445/2014

-- Plenário)

- subitem lO.1.2 (fl. 24): deve a área técnica se atentar para a vedação prevista no
art. 7', VI, da IN n'. 04/2014, de acordo com a qual não é possível '>/t?z,efe/7/
eíó/ü/
eúgfnda que osfoinecedows aPmsentem,em seus quadros,futlciotlários capaútados ou cenijtcados

pata olo?'necimento
da Solução,antes da contratação"

qoüÜnal sem @iolN'.
subirem lO.1.2.3 (f1. 24): acerca da exigência de certiãcações, veja abaixo o item 3
do Informativo de Licitações e Conuatos n' 1 81, do TCU:
3. E ilegal a exigência de cedi$caçõescomo critéHo de habilitação, }tma ueR.qne leis doçnnzentosnão
estão previstos no ml exaltstiuo contido }lo art. 30 (h Lei 8.666/93. Não obstante, é lícita a inclusão
dos resKllados esperadostia eQee;$çação técnica dos sewiços a serem realizados, segundo modelos de

qualidade de ptoceiso, tais copio CMMI

Oll MPS.BR, para jtns de acompanhamentoda exemção{

JipianceirosdiQonípeis,confarnieincisaIV do art. 12.(Vedação dadapela Instmção Nop7nalipaN' 2, de 12 üjalleim

de

20]5}
i4 Vide também item 1.3.1.8,TC-026.248/2011-5, Acórdão n' l0.992/201 1 - 2' Câmarado TCU.
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:witratual. Em

Representaçãoapresentada por emPnsa contra pregão eletrânico promovido pela

SetxetüHa de Ecolzomia e Finanças(SEF)

do Comando do Exército, destinado à contratação de

:emiçosde desenuoLuimento
e »iate tençãode sistemade infolniaçào,a llnidade técnicaapontara
n'eguLaúüde aLinetiteà exi#ncia clecen$cados pal'a fins de habilitação. Em sitas alegações,a SEF
l)ondelou

qüe, e»ibota

wgra geralsda

esse o etlLendimenLo

do T(l=U,

snajnriQtttdêttcia

admite

exceções.

,4o analisei' o mél-ito da ltlaLéria, o t'elalor esçlateçeltqlte "o TCU não admite a exigênciade
educações çotno cútério de habilitação, tlp?ia ue',xque tais dotllmentos }tào estão previstos no ).ol

:xaustiuocontido no aH. 30 da Lei n. 8.óó611993. O qlle esteTdbtlttal precotiiqaé qlte a
idmittistração pública jednal adore pata si metocloloÚa que assegurea qtlalidade no desetiuoLuimetltode

software, compatível com os padrões tecottk)ecndos
nos ceni$icadosentitidos pelas instituições qüe
:onstituetn wÍü-ência }iessa nzatéria. Ressalto-sea expressão 'EompatíueL',qLieimplica a desttecessidade

=Leimplemetltaçào integal ( metodolo@a Lomacla copio wleHnüa e a reWectiua cen$caçào".
=otitinilou: "uma ueR.intemaliqados os padrões de qLlalidade dos processosde desenuoluimetiLo
de
software, os óUãos e entidades colitratatttes estarão aptos a descwuer,no edital Ol{ tlo termo de referência
la licitação, as etapas e produtos qLiedeverão ser obsetuaclostlo l)locessode desenuoluimetltodo software,
E assim

calactel'luar

o objeLo licxtado

e o reqnisilo

técnico obrigatório

fltndattietttado no ai't. 3', incisa IX, alínea c, da \.ei n. 8.óóój1993
tielbores t-esültados pata o etnPteelidimellto').

da

execução

dos semiços,

('eQetÀ$tcações
que asseXurenios

Uma ue'x eWecdicados os afectos desdáueis do processo cle

lesenuoluimentodo software, caberá ao Licitante de$tnir a e=Qeriênúaprévia a ser exiÚda nos atestados
cle capacidade técnica e demonstrada pelos interessados eln cottLratat com a acltliinistração". Assim,

concluiu o wlator ''o perüdeiro tHLého diferenciadosdos litxtatites é o grau ü nzatuúdade dos seus
re9ecLiuos l)locessos de desenl,aluimento de software, que podem Ol{ ttào Let sido reconhecidos mediante

:eltiPcação. A existência de cen$cação atltelior é iim jator sectltidário, porqlte a exPertise do cotlLratado
leve ser aferida ao longo da execução conLlaLllal, pela obsemâttcia de padtõei e entnga de produtos prélstabeLecidos}to edital Ol{ }io $eu tu'nlo de rejelênc=a,pai'a ct4jaaferição o óUào cmtLlatattte também deve
estar capacitado. E7n outras l)aÍautas, a qualidade do processo de desetluoluil etlto de sofLwales está
pinculach a eLenzetttos
e catacteríslicas do olãeto cotitlatado, e não à plépia qüal$cação do l)tesLadot de

seluiço". Seguindo a proposta do wlaLor, o \)lettátio, dentre otxLrasdeliberações,comi)eceu
cla
apresentação, deteminou a attulação do pngào e deu ciência à SEF que "a exigência de certtlicadol

CMMI, MPS.BR) }lão é admitidapeh juri+iEtdêncianiayotitátladeite Thbunal, }ia fase de
l)abiLitação; entretattto, tais ceni$tcados podem ser exigidos, )tajase de execução contratual, comi a devida

justiPcatiua, tias condiçõespieuistas tio -Acórüo

5736j201

1- 1" C; ouLrossini é líúta a incLiisão, }lcl

E$el;$cação técnica dos setuiços a serem leaLiWados,dos resultados eWerados, segundo modelos de

qualidadede processo,tais como COMI

ou MPS.BR". ,4córüo 3663/2013-Plenário, TC

016.684/20 13-3, rehlor Ministro-S bstitnto Marcos BenzqueterCosta, lO. 12.2013.

Portanto, deve a área técnica rever a exigência,na fase de habilitação,da certificação
prevista no subitetn sob comento.

subitem 14.1 (fls. 24v/25): adotar a seguinte versão redacional nas alíneas do
subitem:
)s sen)içoutemiattl sidopostados reXulal'mente;
E.steJalor'}71aLnlente
detnonstrado que a fotttia cie prestação dos serúços tens tla ilreaxa
cotttiniiada;
;dajKntado teLatót'io q14ediscos'tasobre a execKçàodo cotttrato, co?tlinjomaçõcs de que os
selúços tenham sido prestados leguLal'}7ieltte;

Sqajutüadajtlsti$catiua

e lnotiuo, por escuto, de qlte a Adt}2itlistração ttlantém intewsse }ta

realiaxação
do sen)iço;
Sda comptouado qne o valor do cmttrato pet'»zmteceecotiomicallletite uatttajoso pata a

,Administração;
Hqa tlzatlijestaçãoexpressacla contratada idm'ltzalldo o interessetia prorrogação; e \:lbt:ã
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Seja comptouado qt4eo cotttratado mantém as condiçõesiniciais de habilitação.

item 15 (f1. 25/25v): incluir os seguintes subitens:
)

galatltidor

não é pane le#tima

para figurar

elt] processo administlatiuo

instatlraü

pela

Contratante como objetivo de aPltrarPnyuíqos falou aplicarsançõesà Contratada (ittseridoT)ela\lq n'

oslZ017\
C)atraso super'iora 25 (t,inle e dnço) dias antoàqa a Fittidação a ptonzouera nscisãodo contrato por
descump imelilo oi{ cifmPHmetito inegKlar de suas çlánsHlm, cor@me diq)õeni os incisos le ll do ad.

78 dal..eito' 8.666,de1993;

subitem 15.2 (f1. 25): adotat a seguinte versão redacional:
.A validadeda garantia, qualquer qlíe sda a nzodalidadeescolhida,deveráabranger lzz
períodode 90 (noDettta)dias al)ós o téT'mimoda uigftlciacontlataal, conÍol'meite7}13.1 do
.4lzexo b''ll-F da IN BEGES/À,ÍPDG

n' 5/2017.

item 17 (fls. 25v/26): incluir os seguintes subitens:

Os se.«idos
«rão .««l,idospauis.'ia«:.«te «. Pr«qo d' ...-(--.)

dias,peh(a) nQo"áuel pelo

acompa}2bametltoeliscaiiqação do contrato, pala efeito de posteüor uer$çação de sua conformidade com
ai eQec$caçõescoltstatiEesneste Temo de EU$erênúa e }ia pml)opta, dependoser elaborado )ehtório
úrçtristaptdado, contendo o n@st70, a attálise e a concl são acerca das oçor#ncias tla execução do
çotltrato e demais docunietitos qne julgarem necessát'ios,det;ando encaminha-los ao gestor do contrato

bata ?eçebimento
&üzniliuo.

Os serviços serão recebidos (h$nitit,amerite no pano de ......(--.) dias, contados do recebimento
ptouisório, após a uer$cação da qualidade e quantidaü do serviçoexecutadoe materiais empregados,
conaa consequente
aceitaçãomediantetet}710circunstanciado.
Na hipótese ü a ueH$caçãoa que se re$üe o s biEeni anterior não serptocediü dentro do plano
fixado, wPutar-se-á como }ealiqada, çonsu?mando-se
o teçebimerito de$initiuo no dia do esgotamento

doara qo.
Pata cito

de recebimentoptuuisório, ao Jittal de cada pet'iodo mensal, o .Peca! técnico do contrato

irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se.for o caso, a a]]álise do ciesempenbo

e qtlalidade da prestação dos sewiços realizados em consonânda com os indicadotxs pwuistos, que

poderá ws Ital }io redimensionamento
de valores a sewm pagos à contratam, registrancb e7ti
relalóHo a ser ençaniinbadoao Xestot do contrato (item 4 do ..'\NEXO V111--4 da IN }l'

)5j2017).
O recebimentode$nitiuo, ato qtle cotlcretiqa o ateste cla execuçãodos set'uivos,será realizado l)elo Reitor
do caitlralo.

C) gestor do contrato allaliíará
técnica e, casohaja irreÊKlariü&s

os whtórias

e toda documetttação apreselttacla pela Jiscaliqação

que impeçam a liqHicbção e o pagamento da defesa, indicará ai

clátls las çotltratltaispertinentes,soliútando à Coima.AD.A,

por es(Mto,as re»ecliuas

comçoes.

O gestor emitirá teimo circunstanciado pala eleito de recebimentod$nitiuo dos sel'picosprestados,
com base tios Tehtórios e documentação apresentados, e comunicará a Comi-AD.A
l)ara que

emita a ]'bota Fiscal on FatKta com o uahr Chatodimeptsionado
peh .Pscaliqação
com base no
Instntmetito de Medição de Rei111tado(n'ÍR), oi{ instm»lento SKbstitKto.
O 7ecebimettto
prouisóúo ou de$zniliuodo oUeto não exclui a wQonsabilidade cla Contratada pelos
prejKÍqos resultantes da inconeta execuçãodo contrato.

- subitem 17.1 (fls. 25v): adotar a seguinte versão redacionalno trecho pertinente:
'(.-)parcial,

)lo pl'aRgjixado pelo fiscal do cotttrato, )la hipótese (...)".

- item 19 (fls. 26/2'D: incluir os seguintes subitens:
ReQoniabiliqar-sepelos

picles e danos decomlltes cb execução do objeto, ü acordo com os artigos 14 e

17 a 27, do Código de Defesa do Cotlsz4midor(Lei n' 8.078, de 1990), jtcando a Contratante
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lttLohqada a descontarda garatttia, casoexiÚda tio edital, on tios param?lentos
üuidos à CotiLratada, o
palop coírespotidetlte aos danos sa.findos;

Apresentar à CmltratmiLe, quando jor o caso, a lelaçào ttominal dos empngados qlte aclenLtarão a
F!!ndaçào para a execução do sumiço;

.AI'car caiu o õtllis clecorretitede euetltnal equívoco tio dimetlsionanietttodos qüatltitatiuos de sua
proposta, cleuendoconipLePnetitá-los,
caso o p)quisto init=almenle eln sita proposta não sqa satisfatório
F)ata o atendimettto aa abeto da LiúLaçào, enceta qnatldo ocomr algtn} dos euenLosmvolados nos inúsos

do S I' do aH. 57 da Lei n' 8.666, de 1993;
)eles instalações, apanlba?mento e pessoal técnico adeqliados e di»oníveis pata a reagi"Naçãodo Quieto

da Lidtação;

:otnecer,setnPreqtw solicitado,tt»lostlü para reagi"Nação
de l)toda de Conceitopma fins de
;omPI'ouaçàode atendimento chs e4edjtcações Léctlicas;

subitein 19.1 (fl. 26): adotar a seguinte versão redacional no trecho pertinente:
'deste'\-R e de sua l)reposta".

subitem 19.6 (f1.26v): acrescer,ao 6mal, a seguinte sentença: ': ray2z
z azZim@ilüaa
//ãa
Lratt$etereWotlsabilidadeà CotiFratatite.".

subitem 19.9 (f1.26v): adorar a seguinte versão redacional no trecho pertinente:
da execução ou dos níateüais empregados'

subitem 19.21 (f1. 27): em atenção ao disposto no Anexo V, item 2.5, alínea "e'', e
no Anexo Vll-F, item 6, ambos da IN n'. 05/2017, deve a área técnica avaliar,
tomando por basea naturezado serviço, a pertinência em adorara seguinteversão
rcdacional:
A

cotitt'atada

deve teaLiaxat a timisição

canil'atlial

coppztlattgeiência

de conbecitlzento,

Lecnolo@a
e técnicas empregadas,seno perda de injol'ralações,podendo sei' exigido, iReI sine, a
;aPaútação dos téctticosda colltl'ataltLe Ol{ cla ttoua e7nP)esaqtle cmi iltüará a execução dos
se?'aços.

)

direito de propriedade intelectual dos produtos desettuolúdos,inclusive sobre as euetittlais

adequações e atualiaxações qlle úeleni a ser realizadas, Logoapós o recebitllento de cada Faceta,

le jotnza pei-matlenLe,petn2iLitldo à conLtatante distribuir, aLLelat e
limitações;e
)s

direitos

ptodu$da

alltorais

Litiwnarestes seno

da solução, do pTojeto, de suas especificações técnicas, da doa.l?lzentaçào

e congÊttel'es,e de todos os aCtUais plod tos gel'aços }la execução do contlaLo,

Lttclusiue aqueles pl'oduÜdos por Lu'celtas sllbcolitratados, jlcanclo proibida a sita utilioxação setli

que exista alttohoxaçãoe>Ptessada conta'atattte,sob petta de 7}íulta, se?lzl)rquíaxo das sanções

ciús el)anais cabiueis.
subitem

20.8

(f1. 27v):

acrescer,

diQosto no itens 6 do /z\NEXO

ao final,

a seguinte

sentença:

'k,w ro/@o/m/dado ro/p/ a

XI da Instmção No1'»zatipa BEGES/MPDG

n' 05/20 17. ".

item 21 (f1. 28/28v): atente a área técnicapara a elaboração do plano de
fiscalização, previstono inciso ll do art. 32 da IN SLTI/MP n' 4/2014. Além
disso, devem ser incluídos os seguintes subitens:
A jtscaliqaçào técnica dos cotttratos avaliará cottstantenientea exemçào do abeto e uLiliqará o
InstlumellEo de Medição de B.esi4ltado(UMR), con#olnzenzodelol)revisto tio .Anexo XXX, oi{ oll-ro

inittllmento s bstit to pata aferição da qualidack da prestaçãodos se7'uivos,
cieoendopaper o
ediniensionamenLo
tlo l)agattieltto com base nos indicadons estabelecidos,sempre que a

C0]V1'1{4THI)d.-

i) ttão ptodu$r os lesHLtados,deixar de executar, Ol{ não exeçnLar com a qnali(hde mínima exi@da as
l iuidades contratadas; ou >
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b) deixar de lltiliqar nzateriais e reçlirsos bunzanos exi@dos para a execuçãodo sumiço, oit utili:@-los
ço } q aiidade o&{qifantidade nfeúarà &maKdada.
.A ntiliRação do IMR não impede a aplicação concomitante de outros nieçarlismospara a avaliação ch
pwstação dos semiços.

DtlranEe a exetnção do abeto, o .Fecal técnico deverá moliitorar constantementeo nítJel de qliaZiüch
dos semiços pata editar a sita &&eneração, deueFzdointerpor para tequeTer à CONmT.4D.A
canção dasjaltas,falhas

e imgularidades

a

coFistatadas.

O Pscat técnicodeveráapresentarao pwPosto da CONmTÁD-A

a avaliaçãoda execuçãodo

oyeto ou, sejor o caso, a avaliação de desempenho e qualidade ch prestação dos snviços tealiqada.

Em hipóteseal&Kma,será admitido qlle a ptóPHa COMI'MT-AD.A

mateHaliqe a avaliação de

desempetibo e qifalidade da prestação dos sewiços realiRacb.

A CONmTÁDÁ

poderá apresentarjust$catipa

paa a pwstação do snuko çopnmenor nít,et de

cotlÍormichde, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde qiie comprovada a excQcimialidade da
oconêttcia, resltltatlte exclusiuamettte dejatores impreuisíueis e alheios ao controle do prestador.
Na hipótese de comportamento conlínno de desçonlomidade da prestação do setuiço em relação à

qualidade eüÚda, bem como quando esta Ultrapassar os níveis mínimos tohráueis previstos tios
indicadores, além dosjatows redKtares,devemset aplicadas as sançõesà CONmT.AD.A

de acordo

com as regras l)ieuistas no ato conuocatório.

Ojiicat

!étnico poderá reaiiRar avaliação diária, semanal oil mensal, cksde qite o Denodo escolhidosga

si$çielztepara aferir o desempenho
e qltalidade da pwslação dos serviços.
O .Pscal técnico, ao ueriPcar qile bolít;e siibdimerisionallzento da produtiuida& pactuado, seta perda da
qitalidade na execuçãodo sumiço, deverá çomutticar à antotiüde wQonsáuel para que esta prumoua a

adequaçãocontratual à ptodHtiuidade e#etiuamenterealizada, rejeitando-se os limites de alteraçãodos
paiol-esçontratlfais pleuistos no $ 1' do art. 65 da l-.ei n' 8.666, de 1993.
.4- cot®midacle do material a ser wliliqado na execuçãodos snuiços deverá ser uer@cachjuntaniente

com o chcltnietifo da CONmTÁD.A

que cotitenba SHa relação detalbaü, de açoldo comi o

estabeleúdo neste Tet'mo de Re4erênda e tia prol)testa, infamando as wQeçtiuas qualilidades e
espec$cações
técnicas,tais copio: marca, qualidade e.Plmia & uso.

- subitem 21.1 (f1. 28): acrescer, ao nmal, a seguinte sentença: '% da ad. á'do l)ecm/o //'
2.271, de 1997, deuetldo ser exercidos por ltm ou mais wPresetltatttes cla Contratante,
Especialmente designatios

- subitem 21.3 (fl. 28): adotar a seguinte versão redacional:
.4 exeçnção dos contratos deparaser acompanhada e .Pscaliqada por meio de insllumentos de controle,

qlle conipreench?lz
a nieFlsuração
dosa»eclosnienúonados
no art. 47 e no-.'ANEXO V, item2.6, i,

ambos
ü IN n' 05/2017.
- subitein 21.4 (f1. 28): adotar a seguinte versão redacional:
,4 .Pscaliqaçãode que trata esta cláusula }tão exclui nem redor. a wQonsabilidade ü Contratada,

inclusive perante tetçeiros,por qtlaique} im&ulaHdade, ain(h que )esKltantede iml)eleiçõestécnicas,
vícios dibitórios, oi{ empregode nzaterialinadeqz4ado
ou de qualidadeinferior e, na oçorKnciaüsla,
não implica em cotteQotlsabilidade ü Contratante ou de seus agentese pwPostos, de üon#omidade com o

aH. 70 cb Lii ti' 8.666, & ]993.

item 22 (fls. 28v/29): incluir os seguintes subitens:
Comete inÚraçãoadministrativa nos lermos cla Lei ti' 8.666, de 1993 e ch Lei n' l0.520,

de 2002,

a Contratada qKe:

inexecutar total Ol{ parcialmente qualquer das obrigaçõesassumidas em deçovdnúa da
contratação;
ensdar o retardanietito ü execuçãodo abeto;
jaLbar ou fralldar tla exetnção do cottLlato;
bombo ar-ie de }tlodo inidõneo; e -?\--v
U
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cometer {raitde bisca!.

subitem 22.1 (f1. 28v): sugere-sea previsão de t-nultacompensatória,conforme

termos abaixo:

multa compensatória de ......'/o (....... por cento) soba o valor total do contrato, tlo caso de inexecnção
LoLaldo o beta;

- item 23 (fls. 29/30): deve-seobservar o disposto no inciso IV do art. 19 da IN
SLTI/h'lP n' 4/2014, que diz que a forma de pagatnento será efetuada em função
dos resultadosobtidos. Adeinais, atentar para o prazo máximo de 30 (trinta) dias
para pagamento,confomle disposto no artigo 40, XIV, ''a", da Lei 8.666/1993
Esse prazo abrange tanto o prazo para a empresa apresentar a Nota Fiscal/Futura,

como o prazo para o 6lscalatesta la, e demais trâmites burocráticos;
Por fim, devetn set incluídos os seguintes subitens:
A emissão (h Trota FiscaljFatüla

será precedida do tecebimetitoprovisório e de$nitiuo do serviço, tios

seg!etntestelnias:

No pia~xo de até 5 dias corüdoi do adàmplenzelllo da parcela, a CONTA'\T.AD.,4 deuepá
3}1tregar Leda a doeu?pletttaçãoconiptobaLóha do cllmprimento da obrigação contratual;

No pra~xo
de até 10 diascomidos
a parir do t?cebimelito
dosdocilnietitos
da
CONmT

4D-A,

o.Fscat técnico &pet'á elabot'ar Relatóho

CiFtHHstúnczQdo eln consonância com

suas athbnições, e ettcaniinbá-Lo ao gestor do cmttrato.

No prado de até lO(deq dias coMdos a partir do recebimento
do relatório ?nenúoliadoaci?ria,o
gestor do ContiaLo deveráplopidetlúar o recebimentodeftnitiuo, ato qLtecotltleliWao atesteda execução
dos snuiçoi, obedecettdoas seguintes di7etriRei:

À.ealiqal a mtálise dos lelatólios e de toda a docilptientaçãoaplesetttadapela fiscalização e, caso
haja ineXularidades

que inzpeça?ti a liquidação

e o paga?tietito da defesa, indicar

as c]áust4]as

cotttfüttlctis pertinentes, Solicitando à CONmT..4D,4,
por esn'ilo, ai reipettipai çor'r?çõei;
3,mitir Tempo Cilcunstaliciado pata eleito de recebimento dejinitiPO dos serviços prestados, c0 7i
base tios relaLólios e doc tnenLaçõesapreietttadas; e
=ottiunitar

a empresa pala

que edita

a Nota

Fiscal

OH Fatnra,

comi o valor Chato dimettsioltado

pela jisçaliqação.

subitem

23.3

(f1. 29v):

acrescer,

ao

final,

a seguinte

sentença:

': dewda/P/e//e

aco/pzpanllada
dascomPpopações
nzenciolzadas
noilenz2 do.AnexoXI daIN BEGES/MPDG
n. 5j2017.''
subiteín 23.5 (f1.29v): substituí a remissão à revogada IN n' 02/2008 pelo art. 20,
]ll, da IN SLTI/MP

n' 04/2014.

subitem 23.8 (f1.29v): alterar a menção ao contrato, substituindo a por ''termo de

referência

subitem 23.14 (f1.30): inclua o seguinte subitem:
A Cotttratada regular't7ietite
oPtalitepelo Simples Nacional, exclKsiua7tiente
para as anuidadesde
pwstação cie selpiçospmpistas no $5'-C, do amigo 18, da LC 123, de 2006, nào s(4rerá a retenção
Lvibutária quanto aos impostos e contribuições abran@dos por aqtleLereúne, obsetuattdo-seas exceções
tela l)revistas. }qo etttattlo, o pagamento jtcará condiciottado à aPresetttaçàode comPvouaçào,por meio de

locunienLo o$tcial, de que jaR. jus ao tratamento tributário jauoreúdo pleuisLo tla refehda [-ei
Canil)tetlientar.

item 24 (f1. 30): acrescer o seguinte subitem:
Nos reajustessixbsequetites
ao phmeiro, o intenegno mínimo de ]]n] alto será contadoa parLil dos
:jeitoslinanceiros

do Último ledusLe.

subitem 24.1 (f1. 30): nos termos do art. 61, S2', da IN SEGES/MPDG n'
i)slznxn,

"0 lequste etn sentido estrito terá peüodicidade igual ou suPeüor a }lm ano, sendo o
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tel"rio inidal do pedido de canção ttzotietária Olt reajuste, a data preüsta pala apresentaçãoda
pl"oposta ou do orçatnetttoa qlle essaproposta se mjeTir, o«, no casode nodo tecgtlste,a data a qlle
o atitu.ior líder se wfeddo

Assim, deve a área técnica adequar a redução do subitem, consignando que o

interregno mínimo de um ano será contado a partir da data limite para a
apresentaçãoda proposta ou orçamento a que a proposta se referir.
- Acrescer no Termo de Referência,com fundamento no subitem 19.12 (fl. 26v), o
seguinte item:
0,4 .ÇUBC0]V'rR{.,4'ZHÇH0
Não será admitida a s bcolltratação do abeto [icitatódo.

Acrescer no Termo de Referênciao seguinteitem:

.a.rnR,IÇUo sunynmi/u
Ê admissível a jKsão, cisão oi{ inca Dotação ch contratada comjpor outra pessoajüddica, desde que

soam observadospela modapessoajKtídica todos os wqHisitos ck habilitação exigidos tia lidtação
OTiÚnal; soam mantidas as demais çlátlsalas e cottdiçõesdo cotttrato; ttão baia pwyuíqo à execuçãodo
objeto paçlifado e bda a atinência e>Ptessa (h .Administração à continuidade do çotitrato.

43.

Quanto à minuta de edital de fls. 70/77v, tem-se que a Gerência de Pau:imânio

e Logística,por meio da Nota Técnican' 712/2017/GELOG/GELOG/Funpresp-Exe
ÇRs. XOt/XOZà, o.\finou que "0 Edital do PwgÊíoEletMttico n' 023j2017 baseou-se
}ia minlftapadrão elaborada pela .Advocacia-Geral da Uttião, papa sel'aços contitiltados, sem dedicaçãoexclwsiua de

mãa de aó/u éam@Za
.pa/71a@aFão9':
Na sequência,teceu considerações
sobre as
alterações/supressões realizadas na referida minuta.

44.
Trata-se, assim, do atendimento ao art. 35 da IN SEGES/MPDG n' 05/2017, que
deve ser observado nas próximas contratações também quanto às minutas de Termo de
Referência e de Contrato, conforme, aliás, consta do Anexo V da aludida IN, que diz que
'Derem ser utilia\idos os tllodelosde tnitlutas l)adrotiiqados de Termos cie Rc$Hticia e PmÜetosBásicos da
.Aduocada-Gera! União, obset'Dadas
as diwtriys di@ostas nesteafluxo".

45.
Desse modo, tendo em vista que tais modelos contemplam não apenasa legislação
federal sobre licitações e contratos, mas também julgados do Tribunal de Contas da União,
passa-se, a seguir, a analisar apenas as considerações sobre as alterações/supressões

realizadasna minuta de edital e destacadaspela área técnica na Nota de fls. 101/102, no
intuito de confel:ir eâciência, segurançajurídica e celeridade às análisesjurídicas consultivas
desta Gerência Jurídica e, por consequência,de todo o procedimento licitatório da
Funpresp-

46.
Seguem, portanto, as seguintes considerações sobre as alterações/exclusões
realizadas na minuta de edital de fls. 70/77v, tomando por base a minuta padrão da AGU:
preâmbulo (f1. 70): fazer remissão à IN SLTI/MPOG

n' 04/2014;

- subitem 4.2.6 (f1.70v): a própria área técnica lustiíicou, à f1. 101, a inviabilidade de
participação de cooperativas no pregão em análise, motivo pelo qual o presente
subitem deve ser retirado do Edital.

subirem 8.8 (fls. 73v/74): a área técnica afhmou que não incluiu o subitem 8.8.2

da minuta padrão,que trata da comprovaçãode aptidãopam a prestaçãodos/ç\
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serviços em características,quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, justificando que '%ãaíf aP#cn/// zex/?oóyb/o':

Sobreo assunto,ressaltoque a alínea"b'' do item l0.6 do AnexoVll-A da IN
SEGES/NIPDG n. 5/2017 exige a comprovação de experiênciamínima de 3 anos,
que pode ser diminuída ou suprimida (itetn 12 do anexo Vll-A da IN n' 5/2017),
desde que haja justificativa a respeito, na medida em que gera maiores riscos para a
Adminisuação e não deve ser adorada em qualquer licitação, o que deve ser
observado pela área técnica.

subitem 14.1 (f1.76): apesar de a área técnica afirmar que se udhzou da minuta
padrão,

, observou-se que o subitem 14.1

do edital ein análisenào corresponde ao consignadona minuta padrão, elencando,
inclusive,

requisitos. de prorrogação

já revogados pela IN

motivo,

n' 05/2017.

Por tal

, alétn de adequar a redução desse subitem à

do subitein 14.1do TR, nos moldessugeridosno presenteopinativo,(l:llJID:AB

RÂO,APONTANDO
art. 35 da IN n'

osZ2017.

47.

Quanto à minuta de termo de contrato de fls. 93/99, tem-seconsignarqueas

observações e apontamentos feitos nos instrumentos anteriores (Termo de Referência e
Minuta de Edital) devem ser replicados para o instrumento contratual, de modo que se
tenha uma uniformidade de tenros e preceitos.

48.
E necessário, ainda, que seja elaborada Minuta de Ordem de Execução de
Serviços'', considerando que a execução do objeto contratual, conforme disposto no
subitetn 1.2 do Termo de Referência (f1. 18), ocorrerá mediante ordens de serviços. Para
tanto, além de replicar os apontajnentos feitos nos instrumentos anteriores (I'ermo de

Referência,Minuta de Edital e Minuta de Contrato),de modo que se tenha uma
uniformidade de termos e preceitos,a minuta de ordem de execução de serviços deve
seguir o modelo previsto no Anexo V-A da IN SEGES/MPDG n' 05/2017,contendo,
no inlnnno, os seguintes campos:
a) a ident$caçào dopedido;
b) a idenEÜçação da cotilralada;

c) a d$nição e eQec@çação
dos semiçosa serenareagi"idos;
]) a prévia estimativa da qttatttidade de horas denlattdadas }la reali~Xação
da anuidade designada, corri a
espectiua r?ieLodoLogtaKtiLiqada para ü sua qllalll$caçào,

aios casos erti que a única opção uiáueLjor a

'emutteraçào de serviçospor bot'as tt'abaLbadas,

) demais detalbaltiuiLos compalíueis com a fama

da prestação üs sewiços; d.6) o Localde reali~xação

lias setuiços;

j) os wculsos.Rnanceims;d.8) os chtérios de avaliação dos semiçosa serem lealiqados; e \li13 \

15Anexo l da IN n' 05/2017: Xlll
ORDENA DE SERVIÇO: documento utilizado pela Administração para
solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de
ser\riços,
, que deverá estabelecer quantidades, esthnativas
prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado
com o solicitado. (destaques adicionados)
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a-....é.:.
dos wq)onsáueispeh solicitação, aPaliaçào e ateste dos serviços realizados, os qual;q.Ü.

Piãopodem ter nenb m vínculo coma empresacontrata(h.

49.
Faz-se necessárioconsignar, ainda, quando da efetivação da contratação, para o
atendimento da seguinte deliberaçãodo Tribunal de Contas da União, que determina que
conste dos autos comprovante de designação de representante do órgão/entidade
responsável pelo acompanhamento e 6lscalizaçãoda execuçãocontratual:
.ACORD.,'âM os Mittistms do Tribuna! de Contas da União, re !idos em SessãoPknáàa, diante das
ra $es expostas pelo B.elator, em=

9.2. cona.fundamentono aH. 250, incisa 11, do Re@mentoIntü'tlo, deter'}71inar
à ÁXêttcia Naàolial de

Enetl@aElétdca a adiçãodasseguintes
propidêlidas:

9.2.9. faça constardosprocessos
de contratação
comProuarite
da designação
do rWresentanfe
da
Administração n4onsáuel pelo acompanhamentoe .RscaliWação
ü execuçãodo re+ectiuocontrato, em
obseruândaàs eü@nciascontidasrios ans. 58, 111,e 67 ch Lai 8.666/93; Çhc6tàão nn G42/2nQ4

Plenário)

50.
Alerta-se que os termos do Edital, bem como do Termo de Referência,da minuta
contratual e da minuta da ordem de execuçãodos sendços devem estar em consonância
entre si, de modo que não contemplem disposições divergentes, ressaltandoque o exame e
a avaliação dos aspectos de natureza técnica são de incumbência e inteira
responsabilidade dos gestorescompetentes da Funpresp-Exe.
51.
Importante ainda registrar que o Termo de Referência assinadoe aprovado pela
autoridade competente (fls. 18/30v) deve ser sempre idêntico àquele constante como
anexo ao instrumento convocatóno.
11.5

52.

Das uedaçõei

De acordo com o art. 2' do Decreto n' 7.174/2010, que regulamentaa contratação

de bens e serviçosde informáticae automaçãopela AdministraçãoPúblicaFederal,são
vedadas especificações que:
(i) não r@resetltenl a leal demanda de desempellbodo óRão ou entidade; e
(ii) ttão explidtem métodos oyetiuos de metnuração do desempenho dos setpiços;

53.

Já a IN SLTI/MP n' 4/2014, em seu art. 7', apresenta, dentre outras, as seguintes

vedações:
(a) estabelecer
vínculoü subordinação
comjutiúotiáriosü contratam;
(b) indicarpessoas
para comporo quadrojunúonal da çotltratada;
(c) demancbra execução
ü setuiçosou tan$ai que eScaPem
ao escoPo
do abeto ü contratação,
mesmoque
haja assentimento do pwPosto ou da própria contratada;
(d) reembokar defesas com tranQoTte, boQedagem e outros custos operacionais, que devemser de exclt4siua

responsabilidade
da contratacb;e,
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.e) píeper exigências que cotlstitllclm intemenção indevida da Ftltt(lição tla gestãointenta dosjot'tiecedores.

54.

Além disso, o art. 5' da IN SLTI/MP
de conuatação:

n' 4/2014 dispõe que não poderão ser objeto

L --dais ü llttia Solüçào de TecnoloÜa da l.njot'mação er7iutn úttico cotttrato; e

ll -gestãode processos
cleTecttoLo$ada l4olmação, incluindo gestãodesegurançach infomação.

lll.CONCLUSÃO
55.
Ante todo o exposto, manifesta-se, abstendo-se de se imiscuir nos aspectos de
natureza técnica, adminisuativa e de conveniência e oportunidade, pela ausênciade óbice
de índole jurídica quanto ao prosseguimento do certame licitatório na modalidade pregão,
na sua forma eletrõnica, destinado à 'Cb///rn/alça de e/#P/?x'ze.peóvaó:yda.Pa/u //a .pmí/afia de
:en)idosde desetluoLúmentoe ?tlanutençãode soluçõesde software, tia nzodalidade.Fábrica de software, tias
##E aKe//J/azia, /az/a.fí=rz@/,.Z)/]]) e .NE'r.':
nos termos do subitem 1.1 do Termo
de

Referência (fl. 18), desde que observadas as ressalvas e orientações pontuadas no presente
opinativo,

.

56

E o parecer

57

A consideração superior
Brasília, 24 de novembro de 2017

k]. JN/'

Irai:a'Miránda
E9ec;ans a {$111Ídica
0JB/DF }z'53.817

DESPACHO
Aprovo o PARECERJURÍDICO N' 84/2017/GEJUR/FUNPRESp-EXE.
Retornem à Gerência de Patriinânio e Logística, para ciência e providências de sua alçada.
/

Brasília,Zig#'de dezembro de 2017

á.Zãi=êÚ.b.a=>
Coordenador.jzltídico
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N'

tl?=;z.P

/DIRAD/Funpresp'Exq de 22 de novembro de 2017

''iêl%.
' iiill%#/

[)esigna Pregoeiros e Equipe de Apoio

A DlltETORA DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBL[CO FEDERAL -- FUNP]R.ESP-EXE,
no uso de suas
atril)uições, com fundamento no artigo 55 do Estatuto desta Fundação, aprovado pela Portaria
DITEC/Pli.EVIC/MPS
n' 604, de 19 de out:ubro de 2012, na lq.esoluçãodo Conselho Deliberativo
n' 1, de 30 de novembro de 2012, que aprovou o Plano de Cargos e Saláriosdesta Fundação, na
Resolução do Conselho Deliberativo n' 33, de 30 de junho de 2014, que api:orou a Política de
Alçadas desta Fundação, resolve:

Art. I'
Designar como Pregoeiros Oficiais e membros da Equipe de Apoio, de
acordo com o Decreto n' 3.555, de 08 de agosto de 2000, com a Lei n' l0.520, de 17 de julho de
2002 e com o Decreto n' 5.450, de 31 de í-maiode 2005, os ompi-egadosabaixo relacionados:

PREGOEIROSOFICIAIS
Jogo Batista de Jesus Santana, CPF n' 245.446.201-04

Giuliane Briga Loui:enço, CPF n' 037.349.451 35

EQUIPEDEAP010
Jogo Batista de Jesus Santana, CPF n' 245.446.201-04

Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio, CPF n' 037.241.531-80
PrisciHaLuz Otoni. CPF n' 006.778.201 94
Giuliane Braga Lourenço, CPF n' 037.349.451-35
Ana Júlia SousaFernandes, CPF n' 036.032.801-64

de 2017

Art. 2' - Ficít revogada a Poi:tarja n' 30/2017/DIRAD/Funpresp-Exe,

de 12 de maio

Art. 3' - Esta Portaria entra ein vigor a partir da data de suaassinatura

}

MARILENE FERRARI..LUCAS.ALVES
FILlJA
F);+nt,.,..

,{. XAx\AllmllD
,4.m;..;.f'...-n
U-a \'dtv

X./XLLLvL(L \A\
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Delega à Diretora de Administração competêttcia

para praticar fitos de ordenadorade despescts
da
Funpresp-Exe

no

Sistema

Integrado

administração. de Serviços Gerais(SIÀSG)

de

da

ecrefaria de Logística e Tecnologia da ]n$ormação
io Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Art. 2' Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

PXNAP:
or-Presidente

:0

FUNDAÇÃ(8DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚ8LICOÍFEOERAL
DO PODEREXECUTIVO

DIRETORIA DE -ADMINISTRAÇÃO

g\

GERENCIA DE PATRIMONIO E LOGÍSTICA
.>

COORDENAÇÃO DE PATRIMÓNIO

E LOGÍSTICA

DESPACHO

Assunto: Conuataçãode etnpresaespecializada
para na prestaçãode serviçosde fábrica de
sofKvare

1.
Trata o presente processo da contratação de empresa especializadana prestação de
serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de sofhvare. na tnodalidade fábrica de

sofKvare,nas linguagens
Java, JavaScript,PHP e .NET, objeto do Parecern'
84/201 7/GEJUR/FUNPRESP-EXE,

às fls. 106/1 13, que apontou a necessidade de t-manifestação
acerca dos itens 26/30, 32/33, 35, 37/42, 44 e 46/54, beta colmo de a)ustesno Edital, no Tertno
de Referênciae na Minuta do Conuato.

2.
Considerando os aspectos técnicos i-elativos aos itens 33, 34, 35 e 42 do Parecer,
eitcanlinhatnos o processo à Gerência de Tecnologia e Infonnação para se manifestar acerca das
questões suscitadaspela GEJ UR, bem como para proceder as devidas alterações no respectivo
Bmsília, 11 de dezetllbro de 2017

iANTANA

Jogo,
CooPde-

odor de Pau-imânio e Logística

Ftmdaçãode I'rcvidência Cotnplcmcntar do Scn'odorI'úblico ITcderaldo Poder Executivo -- Funprcsp-Exc
SCN Quadra 2 131oco/\

Sala202/203/204
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FUNDAÇÃO DE PROVIDENCIA

COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL

DO PODEREXECUTIVO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
COOjiDENAÇAO DE PROCESSOS
E GOVERNANÇA DE TI

DESPACHO
Assunto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e

manutenção de soluções de íq/2»am.

Processo n':

1.

r')

000309/2017

Trata o presente de resposta à solicitação da Gerência de Património e Logística, à folha 1 18,

que aponta a necessidade
de manifestaçãoquanto aos itens do ParecerJurídico n'
84/2017/GEJUR/FUNPRESP-EXE,
supramencionado,

às folhas

103/113,

que analisou

o processo

conforme a seguir:

1.1. Item 33

:Ainda.sobre.o.assunto,recomenda-se que a área técnica tome conhecimento
da íntegra do Acórdão 2362/2015 -- Plenário, que detalha 'b//zZz/ana oPe/uiva/za/
realioxadacomiobetiuo de avaliar o »ladeia de coHtl'citaçãode desetluolúmetttoe tnattutençãode
sistemas inÍormatiXados

atolado

pelas OQaltiRações camPonetttes da -Adntittistração

Pública

Fedenn/"
e..em atenção à recomendaçãodo TCI.J realizadano Acórdão

26S/2QIQ.«caDacitesua auditoria interna na métrica de análise de pontos de
função. utilizada paramensurar o volume de selücos executadosem diversos
ÇQnlratosda área de tecnologia de infoanação, de forma a toma-ia gota a
l.ealizar âlscalizações nos DÍ'acessosde contratação e de execução dos
referidos contratos".
MAN'IFESTACÃO GETIC:
O quantitativoda contrataçãoconstanteno item 8 do Termo de Referênciafoi
menswado mediante experiência da área técnica. Não dispomos de consumo de pontos
de função para desenvolvimento de software em exercícios anteriores, pois esta será a
pl:imeira contratação deste objeto. Ademais, foi utilizado como parâmeuo o volume
estimado pelo tamanho das aplicações a serem desenvolvidas. A Funpresp-Exe possui
os contratos 2016-012 e 2017-010 que contemplam serviço de desenvolvimento, porém
de softwares distintos aos do objeto destaconUatação.Ressaltamosque o serviço será
sob demanda, e o pagamento seta realizado somente sobre os produtos efetivamente
enuegues

1.2. Item 34

Ademais,no tocante à unidade de medida prevista na tabela do item 8 do Termo
de Referência (f1.23v), tem-seinfonnar que a jurisprudência do TCU vem se firmando
no sentido de que nas licitações para a contratação de serviços de tecnologia da
informação devem set adoradasmetodologias de mensuração de serviços prestados que
privilegiem a remuneração da contratada mediante a mensuração de resultados, a
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exemplo da análisepor Pontos de Função. lide, por exemplo, os acórdãos 2024/2007,
1292/2015 e 2362/2015, todos do Plenário do TCU.

MANIFESTACAO GETIC:
A unidade de medida adorada para os serviços de desenvolvimento e manutenção é a
melhor alternativa, a qual é comumente utilizada nas conuatações desta natureza,
inclusive pelos órgãos públicos, a exemplo dos parâmetros na contratação efetuada pelo

Ministério do Planejamento,relativa ao contrato n' 45/2012, e pela Funpresp Exe
relativa aos contratos n' 2014/013, 2016-012 e 2017 010.

1.3. Item 35 do parecer

Ainda sobre o assunto, recomenda-se que a área técnica tome conhecimento da
íntegra do Acórdão 2362/2015 -- Plenário, que detalha 'b//dz/o/fa
aPe/uaa//a/
/?a#:pdconz objetitlo de avaliar

o nzodeLo de contratação

de deselilloLümelito

e mattlttenção

de sisten..

Lnfoi'matizados aditado pelas oWattioxações
comPotlelltesda Ad7ninistl'anão T)ública Federal'' ç:,.ÊBL

atenção à recomendação do TCU realizada no Acórdão 265/2010, "c;zpac/re sua

auditoria interna na métrica de análise deoontos de função,utilizada Para
mensurar o volume de serviços executadosem diversos contratos da área de
!eç8ç?iQdzdgiDformação,

de forma

a torna-la

aDIa &leabz

Êsçalizaçãe

Q$

rocessos de contratação e de execução dos referidos contratos".

MAm'iPKSTACÃo GETiC:
A equipe da GETIC foi treinada na métrica de análisede pontos de função em uin curso
ocorrido nos dias 15 a 18/09/2017,
necessárias.

e é capacitado para realizar as 6lscalizações

1.4. !tçlD 42 do parecer

1.4.1.

sem prejuízo da identificação pela alça.téç!!iça de outros elementos

técnicos, carecem de atendimento (abordagem) algumas das exigências do art. 14 d

IN SLTI/MPOG n' 04/2014, em especialos incisosV (modelo de execuçãoa~

contrato),
VI (modelode gestãodo contrato),
Vll (estimativas
de preçosda
conuatação) e Vlll (adequaçãoorçamentária e cronograma físico nmanceiro).
[)eve, ainda, a área técnica atestar o cumprimento das diretrizes para e]aboração do
termo de referência previstas no anexo V da IN n' 05/2017.

MAN'IFESTACAO GETIC:
Foram incluídos ao Termo de Referência os tópicos de Modelo de execução do
contrato, Modelo de gestão do Contrato e Estimativas de preços da contratação. O
Cronograma físico-Hnlanceiroserá elaborado a partir da contratação. Atestamos que
foram cumpridas as diretrizes para elabor'ação do tendo de referência previstas no
anexo V da IN n' 05/2017.

1.4.2.
subitem l.l (fl. 18): esclareça-seque é importante que sejadetalhado o objeto
a ser conuatado. com tQdal4tQ$peciHlcaçõesnecessáriase suãtcientes.de modo a

garantir a qualidade da conuatação, levando-seem conta as normas técnicas

existentes,
com observância
do dispostono art. 15 da IN SLTI/MP n' 4/2014.
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Ademais, deve a área técnica atestar que o objeto da contratação não incide em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 5' da IN SLTI/MP n' 4/2014.
Além disso, registe-se que a regra a set observada pela Adminisuação nas licitações

é a do parcelamento do objeto, confomle disposto no S I' do art. 23 da Lei n' 8.666,
de 1993, visando maior competitividade, masé imprescindível que a divisão do objeto
seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala
(Súmula n' 247 do TCU). Assim, o órgão licitante poderá dividir a pretensão
contratual em itens ou em lotes (grupo de itens), quando técnica e economicamente
viável, visando maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o
local de entrega.Portanto, poi- ser o pai-celamentoa regra, deve haver justiãcativa
quando este não for aditado, o que se vislumbra nos autos, especificamenteno
subitem 3.1 da Nota Técnica n' 712/2017/GELOG/Funpresp-Exe
(f1. 101).

Pot fim, deve a área técnica avaliar a necessidadede inclusão, no subitem 1.1 do
Termo de Referência,no subitem 1.1 do Edital (f1.70) e no subitem 1.1 do Conuato
(fl. 93), da linguagem prevista no subitem 6.2.2.5 (f1.20), única das elencadasno
subitem 6.2.2 que não consta na descrição inicial do objeto.

MANIFESTACÃO GETIC:
No que se refere a este apontamento, reiteramos que as informações já prestadas
trazem todas as especificações necessárias e suficientes. Atestamos que o objeto da

contrataçãonão incide em nenhuma das hipótesesprevistasno art. 5' da IN
SLTI/MP n' 4/2014. A linguagem prevista no subitem 6.2.2.5 foi incluída no
subitem 1.1 do Termo de referência.
1.4.3.
item 3 (f1. 18): deve a área técnica se certificar do atendimento das exigências
contidas no art. 16 da IN SLTI/MP n' 4/2014.

MAN'IFESTACÃO GETIC:
No que se refere a este apontamento, certiHicamosquando ao atendimento das

exigências,mediante alinhamento estratégicorealizado no Documento de
06ícialização da Demanda e no PDTI 2017 da Fundação.
1.4.4.

item 4 (f1.18v): sugere-se,ao final, a inclusão do subitem abaixo:
Os serukoi a seremconttalados erzq&ladram-se
tiospresiltPostosdo Decreto ll' 2.271, ü 1997,
constiLllindo-se enz atiuida&s

materiais acessórias, instmmentais oa complementares à área de

competêncialegal cla entidade liútante, ttão itleretitesàs categoriasÍuttcionais abranÚdas l)or sen
respectiuoplano

de Gamos.

MANIFESTACÃO GETIC
n pn i'n ,].
IL\,\,\1111\,l tLld4\-C4\./Íl\#CtLa\Xa"

[} AnA+nD.l ,4. n= n

1.4.5.

- subitem

5.3.2 (f1. 19v): adequar a vedação da palavi-a 'terão', na 2' linha do

subitem.

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.
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1.4.6.

- itens 5 e 12 (fls. 18v/19v e 24): a área técnicadeve observaro disposto no

art. 19 da IN SLTI/MP

n' 4/2014, destacando-se a necessidade de não apenas

definir, mas fazer constar dos instrumentos convocatól-iosos documentos que
consubstanciem os mecanismos formais de comunicação.

MAN'IFESTACÃO GETIC:
Os termos constam nos anexosl e ll do Termo de referência.Os aceitesprovisório
e definitivo serão dados mediante ferramenta de chamados.

1.4.7.

subirem 5.11 (fl. 19v): ao Hínal,acrescero seguinte trecho: ", //a//nW./2xadape/o

fiscal comPetelttedo contrato'

M.A.NIFESTACÃO GETIC
12or-A+m on /]n r'n a n pn n /qn
A

L\,\,vlll\,ll\+rl\.Íl\./

1.4.8.

rl\,CI LCILXa"

item 6 (fls. 20/22): nos termos do item 2.4 do anexoV da IN SEGES/MPDG

n. 05/2017, deve a área técnica, dentre ouros requisitos, "7}u//irm/ier a //e#7'Re.7;/zlf;/oí
da cona)'ataçào''dos E.studosPmlitlzinates, cotlzePetituaisattlali:cações,pois após a aPlolJaçàodesses
E.sólidos Preliminmes, a equipe de T'Lattqartzutto da Comi)citação pode ter atnaduteúdo cona relação
aos requisitos que a solução deterá atetldeP

MAN'IFESTACÃO GETIC:
C) item 6 do Termo de referênciaencontra se atualizado
1.4.9

subitem 6.9.1 (f1. 22): acrescer, antes da palavra ''enuega", o tettno "regular";

MANIFESTACAO GETIC
T np'.mnn,].FÃ'-

l\\,\,vlll\,

n

n nln

ll\XCt\ra v rL\,a La \4a .

1.4.10.
item lO (fls. 23v/24): deve a área técnica adequar as disposições deste item
com as previsõesdo subitem 8.8 do Edital (fls. 73v/74);

M.ANIFESTACAO GETIC:
O '].'ermo

de referência

foi

ajustado

observando

as recotnendações

contidas

no

no que se refere às qualificações técnicas exigidas, competindo à GELOG
ajustaro Edital para guardaraderênciacom o TR.
parecer,

1.4.11. - subitem lO.1.2 (fl. 24): deve a área técnica se atentar para a vedação prevista
no art. 7', VI, da IN n'. 04/2014, de acordo com a qual não é possível >nr/,ere#7edz/a/
eúgÊncia qlle osjolnecedores aPiesetitenz, ettl selasquadros, jlttiúonáüos

pala olol'lieúniepztoda Solução, antes da contratação"

capacitados OI.iceHiFzcados

qol=\anal seta gtxEosã.

MANIFESTAÇÃO GETIC
Foi acrescido o texto abaixo ao final da redução do item lO.1.2 ''é-J, # ier a@/ríe///ada
to mollle to da assiltatteta do ce tlatd'

1.4.12. subitem 10.1 .2.3 (f1.24): acercada exigência de cej:tiíicações,veja abaixo o item

3 do Informativo de Licitações e Contratos n' 181,do TCU:
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3. E ilegal a exi$ncia de cen$cações como critério de habilitação, uma ueR.que tais docllmetitos não estão pleuistos
}lo tol exallstiuo contido tio art. 30 da \.ei 8.66ól93.
tqão obstante, é lícita a inçlttsão dos resultados eqeiahs na
eQel;$cação técnica dos semiços a serem realizados, segunü ?modelosde qualidade de processo, !ais copio CMMI

on

MPS. BB..,parajtns ü acompanbatlletlto da execução contratual EmB-epwsentação apesetitada por empresacotttra
pagão eletdnico Pm nouàdopeh SeületaHa de Eçonoznia e Finanças(SEF) do Co?lzandodo Exéúto, üstinado à

contratação de semiçosü desenpoluinietlLo
e matintetlção ü sistema ü inÍoi'mação, a tlnidade técnicaapontara
im&lthridade

atinente à exigência de cert$çadosParajtns

de habilitação. Em sitas akgações,a SEFponderol!

qKe,

embora regrageral sda esseo etttendimentodo TCU, snajaàsPnldência admite exceções.
Ao attalisar o mérito da
matéria, a nhtor esclatecel{que "o TCU não admite a exi©ncia de cert®caçõescopio cütého de habilitação, Ilha
peR.que tais documentos não estãopieuistos tlo rol exanstiuo contido tlo art. 30 da \.ei n. 8.66ój199S.

O que este

Tíibzlttal preconiza é qtle a administração pública federal adore Faia si tnetodoloÚaque asseguwa qualidade }lo
desetluoluimento de softwaw, compatível çom os padrões reconhecidosnos certiPcadosemitidos pelas instituições que

constituem referência nessa matéria. Ressalto-se a expressão 'compatiuel', qne implica a desnecessidadede
implettientação integral da metodolo@atoma(h como nlferêticia e a wsPectiua [eniPcação". Contin]]oii: "uma ueR.
intel'naliqados os padrões de qualidade dose)recessosde desetluoluimentode sojtwan, os grãos e entidades contralatttes

estarão aptos a üscreuer, }lo edital oil no tei'nio de r4erência da licitação, as etapas e produtos que deverãoser
observados }lo processo de desenvolvimentodo softwan, e assim caraçteriWar o Quieto licitada e o requisito técnico

obrigatórioda execução
dos semiços,
junü»tentado no aH. 3', indso IX, alínea ç, da Lei n. 8.666/1993
('e»etijicaçõesqtle assegznem
os melhoresnsnltados para o empleetldimetito').Uttia oeR.espeú$tcados
os afectos
desdáueisü l)locesso de üsetiuoluimento do softwaw, caberá ao licitante üftnira

n+eriência prévia a ser exiÚda lias

atestados de capacidade técnica e demonstrada pelos interessados em cotttratar cotti a administração".

Assim,

concLnit{

o wLaton "o uerdadeivo critério (üÍewnciador dos licitantes é o grau ü matt+vidade dos seus nspectitJos processos de

desenuoluimentock softwan, qliepodem oz! não tet sido reconbeciüs mediante çen$cação. -A existência ü ceH$cação
anterior é itm jator secundário, porqlte a exl)ertise do contratado deve ser aferida ao longo da execução contratual,
pela observância depadrões e etitnga de ptodntos pd-estabelecidos tlo edital Olt tto self teimo de r#eHncia, para cqa

a4edção o óQão contratante também deve estar capacitado. Em outras palaurm, a qltalidade do processoü
üsenuoluimento de softwares está úncltlada a elementos e caractedsticas do objeto contratado, e não à prévia
qnali#tcaçãoch prestador ü snuiço". Seguindo a proposta do nlator, o Plenário, dente outras deliberações,cottbeceu

da R@msentação,deteminoi{ a aniihção do pregão e deii ciênciaà SEF qlie "a exigftnia de cert©cados(CMMI,

M.PS.BR) ttão é admiticb pelajlniQrzldêtida mdoHlária desteTriblfnal, nafase & habilitação; entwfanto, tais
«'ti$çaü.

pod.m .er .xi$dos, "a fa« d' 'x««ção "nt«t«al,

Acórdão S73ój201

««- « de«idajHstiP''ti«,

«as "«lições pr"i'ta'

"o

1- 1' C; oütTossim é lícita a inclusão, na eQeci$cação técnica dos serviços a seno iealiqados, dos

wsuZtados eWerados, segundo modelos de qualidade de processo, tais como COMI

}66}12111.}=EZgaéóa,TC 016.684/2013-3,

oit MPS.BR".

dgél1lãa

whtorMinisfro-StlbstiEnto Marcos BemqilererCosia, lO. 12.2013.

Portanto, deve a área técnica rever a exigência, na fase de habilitação, da certiãcação

prevista no subitem sob comento.

MAN'IFESTACÃO GETIC:
O subitem lO.1.2.3 foi removido do Termo de referência
1.4.13. - subirem 14.1 (fls. 24v/25): adotar a seguinte versão redacional nas alíneas do
subitem:
=)s sei'aços tettba7}z sido postadas T'emular'luzente;

E.stdajm'rtzaL7}zetite
demonstrado que a.fol'ma deprestação dos serMçostetti natKreqa cmltinliada;

Sqajutitado relatório qtle discos'rasobrea execuçãodo contrato, comiinjol"ltlaçõesde que os
sel'aços tenham sido pl'estados mgular't7zente;

Sda jtlntada jKstificatiua e ttiotiuo, por esMto, de que a -Ad7ninistraçãottianlém interessetta
leaZiXaçãodo serúço;
Sega complouado qlle o valor do contrato pemtanece ecmtomicametttevantajoso pata a
.Ad7}zitzisttação;
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]qa 7tzanifestaçãoexP)essada contratada inibi'17zalidoo interessetla ptonogação; e
;eya comPlopadoqlte o conllatado }llatttém as condiçõesiniciais de habilitação.

blANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.

1.4.14.

item 15 (f1. 25/25v): incluir os seguintes subitens:

) garantidos não épaüe le@timaparajigurar emprocessoadminisLratiuoinstaittado pela Contratante
;onz o o qetiuo de aPmarpreyníqas ejotl aplicar sanções à Contratada (ittserido pela IN ti' 05j2017)
) atraso inferior a 25 (pinte e cinco) dias ailtoriRa a Fltltdação a prottioucr ci wscisàodo contrato por
lesçumprimettto Oll çllmprimejlto irreglllar de sitas cláusulas, conlotme diq)õelii os Lttcisos\ e ll

do att.

78 (h Lei ti' 8.666, de 1993;

Recomendação acatada.
1.4.15

subitem 15.2 (f1.25): adotar a seguinte versão redacional:
A validade da garantia, qualquer que seja a tlzodalidade escolhida, deverá abranXet ullz
peHodo de 90 (noDetlta) dias após o téi'mi)io da úgfnúa coltttatnal, conjoi'me iter}7 3.1 do

.4riexo Vll F da INSEGES/MPDG

n' 5/2017.

MANIFESTACÃO GETIC
Recotnendaçào acatada.
1.4.16

item 17 (fls. 25v/26): incluir os seguintes subitens:
)s sel'açosserão recebidosP)oúsoriattzetite no pt'awxode ..... (.....) dias, pelo(a) )e»onsáuel
pelo acompanbanzetitoe $scaliXação do cotttrato, pata eleito de posterior ueújlcação de sua
o4ormidade cottzas eQeci$caçõescmlslantes }leste Teimo de'B.eferêltcia e }la T)roPosLa,deueltdo
ser elaborado wlatório cit'clitistallciado, contendo o registro, a análise e a coltclusão acerca das
}con'ências }ia execução do contrato e denzais doa.l?netttos que jtllAmenl
:ttcaminbá-los ao gestor do cotttraÍo pal'a recebi7}lento deFznitiuo.

necessários, depettdo

)s sei'aços serão recebidos de$zltitiuamente}to ptawxo de ...... (.....'l dias, contados
ecebimentopioúsório, cQós a tieú#tcaçãoda qualidade e qllattLidade do sel'úço execi4Ladoe
plrateriais empregados, comi a cotlseqltente aceitação ztiediatite termo úrcí.instanúado.
qa hipótese de a peri$cação a qtle se refere o sltbiteni anteiiol não sei plocedida dentro do

praoxo
jzxado, rWlltal se-ácota?o
realizada, cottsltnzattdo-se
o i'ecebinzento
de$nitiuotio dia do
:sgota7nento
do pta:<g.
Pata eleito de recebittzentoploúsório, ao final de cada período nlensa[, o jtsca] técnico do
ontrato irá apitar o regi.irado das avaliaçõesda execuçãodo o belo e, se.for o caso, a mlálise
lo desen»eltbo e qualidade da l)I'estação dos sel'aços t'ealiwxadose?lz cottsonânúa comi os
ndicadmes })teústos, qlte poderá resrlttar no redimensiotiatnetito de calotes a fere?lzpagos à

;onl)atada,w@strando
eln relatórioa ser encallzittbado
ao gestordo contrato(ite7n4 do
,'!NEXO

Vlll-.A

da IN n' 05/2017).

) t-ecebimellto definitivo, ato que tonel'etioxao ateste da execuçãodos sel'aços, set'á tealiXado
pelo gestor do contrato.
) gesLol'do contrato analisará os t'elatóüos e toda doclltlzetltação aPí'eserltadapetajiscaliwxação

étnica e, caso bqa irregularidades que impeçam a liquidação e o l)aga?nelttoda defesa,
ndicará as cláusulas colttraLuaispeninelites, solicitando à C0}4mTADA,
ie+ecttuas colveções.

T)otescrito, as
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D gestor emitirá terrlio circaristanciado l)ara efeito de recebimentode$nitiuo dos serúços

1».estados,com base nos relatórios e docttniultação aplesetttados, e comunicará a
CONmT-AD.A

pata qlie emzitaa Nota Fiscalozf Fato?a com o palorexato dimeltsiottado

pela $scaliaxaçãocom base no Instmnzetito de Medição de R.esultado WR),

Oll instmtlzento

s!!bstitttta.

C) recebimentol)loúsório oíl deftnitiuo do objeto nào exclui a te4onsabilidade cla Contratada
l)elos pwyuí:<gs resultantes da iticoT"Feiaexecuçãodo contrato.

MANIFESTACÃO GETIC:
Recomendação acatada,subitens ajustados e incluídos no Termo de referência

1.4.17. - subitem 17.1 (fls. 25v): adorar a seguinte versão redacional no trecho
pertinente:
" (-.)pal'cial, no piawo$xado pelo $scal do contrato, na hipótese (-.)".

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.
1.4.18

item 19 (fls. 26/27): incluir os seguintessubitens:
Keq)otlsabiliqar-se pelos ócios e dattos decai'rentesda execuçãodo objeto, de acol'do cotti os

altivos 14 e 17 a 27, do Código de D($sa do Consltmidor(L-zi n' 8.078, de 1990), .Pcaltdo
l Contratante autoTiaxadaa descontar da gal'antia, casoeú@da no edital, ou dos pagattietltos
detidos à Contratada, o valor colieq)ottdente aos dattos sofridos;
AI)tesentar

à Cotitlatante,

qltattdo for o caso, a relação tto?ttittal dos empwgados que

adentrarão a Fllndação para a execuçãodo ser'üço;
Arcar conao ânus decol'lentede euetttual equívocotio ditlietisionamettto dos qllatiLitatiuos de
sita pl'oposta, deuettdoc07}tj:lLenletltá-Los,
casoo pl'ellisto inicialmente em sua proposta não sqa
iatisjatõrio para o atendimento ao objeto da licitação, excito qaattdo oconel algtmt dos eventos
an.oladosnos {núsos do S I' do aN. 57 da Lei n' 8.666, de 1993;
Deter instalações, (q)ateLbattzetttoe pessoal técnico adequados e disponíveis pai'a a tealiaxação

do objetoda licitação;
:ornecer, semt)le que solicitado, amostra pa'a tealiwxação(hPtoua de Conceito parajins de
comi»'ovação de atendimento das espeà$cações técnicas;

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.

1.4.19.

subitem 19.1 (f1.26): adorar a seguinte versão i-edacional no trecho pert:mente

"desteTR e de suaploposta".

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.
'(

1.4.20.

- subitem 19.6 (f1. 26v): acrescer, ao final, a seguinte sentença:

)

itladill4)lêltcia ttão transfere )espotlsabilidacleà Contratante.".

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.
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subitem 19.9 (f1. 26v): adotar a seguinte versão redacional no trecho

1.4.21.
)elünente.

''da execução olt dos »laterais empregados".

Recomendação acatada.

1.4.22. - subirem 19.21 (f1. 27): em atenção ao disposto no Anexo V, item 2.5, alínea
"e", e no Anexo Vll-F, item 6, ambos da IN n'. 05/2017, deve a área técnica avaliar.
tomando por base a natureza do serviço, a pertinência em adotar a seguinte versão
redacional:
A colltratada dele lealiqat' a transição cotltraÍltal c07}?
transferênciade conhecimento,tectlolo$a
léctiicas empwgadas, sem perda de inÍornlações, podendo ser eú$do,

inca.usiue,a caPaütação

los técnicos da cotltralattte ou da noi,a empresa qHe cotüinuará a execução dos serüços.

) direito de prol)piedade intelectual. dos p)odutos desuttJolüdos,inclHsiue sobre as euetltua
tclequaçõese atltaliXações que úei'etll a ser t'ealiRadas,logo após o lecebipzuito de cada pat'ct
lelol'ma pn'»7atletite,pel'n2ititldo à contratante distübuir, alterar' e utiliwxar estessenolimitações;
e

)s direitos

aT.ltot'ais da solução. do pmÜeto, de suas e$)eci$cações técnicas, da cioc ?tzentação

ptodu=da e con@tteles,e de todos os depnaisprodutos geradosna execuçãodo contrato, inclusive
lqiieles plodu$dos poi !erceitossllbconLratados,ficandol)roibida a sita utiliaxaçãosem que eúsLa
ultoriaxação ex+iessa da contratante, sob pena de iiilta,

seno pwjuíwxo das saltções úús e pettais

çabÍueis.

bi!:ANTE!!S.lE:8:C:AQ
GETIC:
Recomendação parcialmente acatada, subitens incluídos com a)ustes redacionais

1.4.23. - subirem 20.8 (f1.27v)

[om o diWosto}lo itens6 do
ü5j2017.

acrescer,

ao nmal,

a seguinte

sentença:

'ba7 óu/!#o/zpp/dado

EXO XI da Tptslmção
]No1wzatiipa
BEGES/MPDG n'

Recomendação acatada.

1.4.24. - item 21 (f1 28/28v): atente a área técnica para a elaboração do plano de
fiscalização, previsto no inciso ]] do art. 32 da ]N SLTI/MP n' 4/2014. Além disso.
devem ser incluídos os seguintessubitens:
A jiscali:yção téctliça dos cotiLratos aiiaLiará constanLemetttea execução do Quieto e ittili',dará o Instnlmento

de

aediçao de Resultado WR),
conlot'me modem previsto lto ,4tiexo XXX,
otl oitLro inshumento siibstitilto pma
Üerição.da qualidade da pwstação dos semiços, dependo bater n tedimensiotlatnento no paramento com base tios

indicadores
estabelecidos,
sempreqiiea CONTO.,4T,.4D.4:
1) nào plodi4$r os resi4ltados,deixar de executar, ou não executar com a qnalidacle mínima exi$da as atiuiclades

;otttiatadas; ol{

-) deixar de i4tiliqar materiais e recursos bumattos exi$dos para a execuçãodo setuiço, ou ntiliqa-los [om qualidade
)l{ quantidade inferior à denlaltdada.
A utilização do IMR

não impede a aplicação conconlitatlLe de outros nzecanismospata a aualiaçào da prestação

dos setuiços.

)Htante a exetnção do o beta, ojiscallécnico deverá nionitoTat constaltEemenle
o nível de qualidade dos set'uiçosPata

a sua ügeneração.,
deuePtüinteppir pata requererà CONmT,.'\D-4

a canção üs jaZfas,saibas e

inegulaüüdes constatadas.
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O.Pscal técnico&uerá aPresepitarao p7@osto ch CONmT-AD-A
a avaliação ü execuçãodo oqeto ou, sejor
ü desempenho e qualidade prestação dos selúços waliqaü.

ü

o caso, a avaliação

Em hipótese alguma, será admitido qlte a própria CONmT-AD-A

mateHaliT a avaliação de desemperiboe

qllalidade cla pwstação dos iet'picos realizada.
..4 CONmT.ADA
poderá apresentarjustÜçatitPa pala a pwstação ciosetuiço commenor nível de con#omidade,

que l)oderá ser aceita pelo fiscal técnico,desde qtle compvouada
a excq)cionali( de da ocordncia, lesnLtante
exclusivamente defatores iml)wuisíueis e alheios ao controle do pmstador.
Na hipótesede comPortanietlto contítulo de descotÜottnidadeda prestaçãodo setuiço em relação à qualidade exi@da,
bem como qttattdo esta ultrapassar os níueb mínimos toleráveis l)retJistosnos indicadores, além closjaLotes )eclt4totes,
derem ser apliçachs as sançõesà CONmT.ADA
& açardo com as wgras pTepistas }io ato çonuocatóHo.
O fiscal técnico poderá naliqar avaliação diária, settiattal Oll mettsal, desdeque o período escolhidosda suficiente

para aferir o desempenho
e qualicbde da prestaçãoüs semiços.
C).Fecaltécnico, ao ueHjtcar qtle bon e snbdimetlsiotlamettto da ptodutitpidade pactttada, sem perda da qtlalidaü

na

execução
do sü'oiço,deverácom nicat à ailtoridade nsponsáuelpara queestapromnuaa adeqt+ação
contratual à
produtividade efetiuamentetealiRada, le»citando-se os limites de alteração dos valores cotltlatt+ais peuistos no S I'

doad. 65 da l.ei }l' 8.666,de1993.
A confomidade do mateàat a ser Htiliqado na execuçãodos serviçosdeterá ser uer$çada jilntaniente çom o
docllmettto da CONmT.4D-A
que conteliba sua rebção &talbaü, de acordo comio estabelecidoneste Temo de
B.eferênciae na proposta, i4olmatldo as wsPectiuas quantidades e e$eú$tcaçõestécnicas,tais copio: marca, qualidade

e toma de lisa.

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.

1.4.25.

subitem 21.1 (f1. 28): acrescer, ao final, a seguinte sentença: 'b do aM. ó' da

Decreto ti' 2.271, de 1997, deuettdoser exercidospor u?tzou mais T'ePwsentantes
da Contratante,
Especial?tzente
clesiytados

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.
1.4.26.

- subitem 21 .3 (f1. 28): adotar a seguinte versão redacional:

A execuçãodos colltratos &uerá ser acompanhada ejzscaliqada por meio & instnlmentos de controle, qKe
compteettdanz a nlensuração dos a»factos meticionaüs

no art. 47 e ttoMBXO

V, ifenz 2.6, i, ambos da

IN ti' 05/2017.
MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.

1.4.27.

- subitem 21.4 (f1. 28): adotar a seguinte versão redacional:

.Ajiscaliqação & quetrata estacbnsltla não exclui nem wdKR.anQolnabilida& ü Contrata(b, inclKsiue
pedante terceiros, por qualquer imgulatidade,

ainda qne resultante de iTlq)eleições técnicas, vícios tedibitórios,

Ol{ empregode mateüal inadequadoou & qualiüde injevior e, na oconetiúa chsla, não implica em
cone»onsabilidaü (h Contratanteoil & sonsagentesepwPostos,de con#otmidade
como aH. 70 da Lei }l'

8.666,de1993.

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.
1.4.28.

item 22 (fls. 28v/29): incluir os seguintessubitens
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CometeiPlfraçãoadminiitratipa nos temposda Lei n' 8.666, de 1993 e (h Lei n' l0.520, de2002. a
:onu'ataca que:
nexecutar total ou partnalmente qüalqtler das obrigaçõesassumidas em ckcowência da contratação;

enseyaro retmdametlto da execltçàodo obÜeto;
falhar Oll jtalldar

na execução do cotttrato;

comportar-se de llindo inidõneo; e
col?!éter fralíde Ülsta}.

recomendação

acatada.

1.4.29.
subitem 22. 1 (f1.28v): sugere-sea previsão de multa compensatória, conforme
termos abaixo:
}ií.lha comPetlsatóüade......'/o (....... porcento)soba o uaLarLotaldo contrato, }lo casode inexecução

Lotaldo abeto;

bil6:N!:EDIS.!.:AC:AO.G
ET IC :
Esta gerência compreendeque as sançõesjá previstas no TR sào adequadase
suficientes às necessidades postas.

/.4..3a,

item 23 (fls. 29/30): deve-seobservaro disposto no inciso IV do art. 19 da

IN SLTI/MP

n' 4/2014, que diz que a fonna de pagamento será efetuada em função
dos resultados obtidos. Ademais, atentar para o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
pagamento, conforme disposto no artigo 40, XIV, ''a", da Lei 8.666/1 993. Esse prazo
nge tanto o prazo para a empresa apresentara Nota Fiscal/Futura, como o prazo
para o fiscal atesta-la,e demais trâmites burocráticos;
Por fim, devem ser incluídos os seguintes subitens:
â emissão da }qoLa FiscallFaLllra

será pwcedida

do recebimento provisório

c definitivo

do setuiço, tios segziintes

tet"talos

No plaXg de até 5 dias cotvidos do adimplemenLo da parcela, a CONmT-AD..4
?tletitação comptobatória do cumphmento da obrigação cotiLratilaL;

deparaetltmgar toda a

No pra"xo ü até 10 dias corHüs ci partir do recebimento dos doczi ?ienlos da CONTO-4T-.'ID-.4, o Üzsr
êcnico&uerá elaborar B.elatório Cii'citnltanúado

âo cotttl'ato.

eni cotisonânúa com sitas aLribnições, e encaminha h ao gesta.

'qo prado cleaté IO (deq dias corados a partir do recebimentodo lelatólio niencxoltadoacima, o Gestordo Contrato
le eráprouidenciar

ãiretú?es:

o recebinzetiLodefinitivo, ato que contnetiWao ateste da execução dos semiços, obedecendoas seguintes

lealiqar a attálise dos lehtóTios e de toda a docKnzelttação
apresentadapela .Rscaliqaçãoe, caso haja
rregularidades que i?npeçama liqi4idação e o pagamento da defesa, indicar as cláuslllas contratuais pmtinetltes,

;olicitando
àCONmT.AD-A,
porescrito,
aslespectit;as
corações;

'

'

3.mitir Tetnzo Circunstanciado para efeito de recebimento(h$nitiuo dos semiçosprestados, co?tibase tios
relatórios e docKnzetltaçõesapresentadas; e
:oniitnicar a empresa pata que ettiiLa a Nota Fiscal Ol{ Falara,
FtscaliWaçào.

colei o ualot Chato dittiensiottado

pela

Agia:b!!El!!S.l!.:AC4:0
GETIC:
Esta gerência entende que os ci.itérios de obtenção de resultados já estão
contemplados no subitein 6.8 do Termo de Referência,que trata do processo de
homologação de entregas.Não obstante, as condições de pagamento observarão as
disposições contidas no artigo 40, XIV, ''a", da Lei 8.666/1993.
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Com relação a inclusão de subitens, foram contemplados, com a)ustesde redução, no
item 22 do Tendo de Referência-- Modelo de execuçãodo contrato.

1.4.31. subitem 23.3 (f1. 29v): acrescer,ao final, a seguinte sentença: ': deüdamve
/e
acompanhada
dascomProuações
n7encionadas
noitens2 do.AttexoXI daIN BEGES/MPDG
n.5j2017".

MANIFESTAÇÃO GE:!:!C
Recomendação acatada.

1.4.32. - subitem 23.5 (f1.29v): substituir a remissãoà revogadaIN n' 02/2008 pelo
art. 20, 111,da IN SLTI/MP n' 04/2014.

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.

1.4.33. - subitem
23.8 (f1. 29v): alterar a menção ao contrato, substituindo-a pot ''termo
>
de referência:

MANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.

1.4.34.

- subitem 23.14 (í1. 30): incluí

o seguinte subitem:

A Contratada regularmente optantepeLo SimplesNacional,

exclusivamentepata as anuidades & prestação

deietviçospreuütas}io SS'-C, do artigo 18, da LC 123, ü 2006, nãosofwrá a retençãotrio faria quanto
aos impostos e contribuições ablangjdos par aquele w@me, obter'pálido-se as exceçõesnele previstas. No
etttanto, o pagamento ficará cmtdicionado à apresentação de comprovação,por meio de doçumetlto o©cial, de
que ja:(jtls ao tratamento tíibKtáviojauoreúdo pleuisto tta HÍBrida \-ei Complementar.

MANIFESTACÃO GETIC
[} annm

an r]n nn A n pa

n /] r%

ILL\#vlll\,ll\Xa \'rlv Íl\,ÍLL4+\+a"

1.4.35.

item 24 (fl. 30): acrescer o seguinte subitem:

Nos tecÜKstes
snbseq[[et[tesao primeiro, o intenegt]o mínimo de u?t] alto será contadoa partir dos feitos
Ftnatlceiros do último requste.

M.ANIFESTACÃO GETIC
Recomendação acatada.

1.4.36. - subitem 24.1 (f1.30): nos termos do art. 61, S2', da TN SEGES/MPDG n'
õslznxn,

"0 leqKste etti sentido estrito terá pet'iodicidadeigual ot{ st4Periora um ano, sendo o

temo inidal do peHodo de canção motletáTia ou reqitste, a data pleústa pat'a al)rebentaçãoda
prol)testa oll clo orçamento a que essaproposta se r$erir, OH, }lo casode nodo reajuste, a data a qlle o

anterior tiver se I'aferido

MANIFESTAÇÃO GETIC:
Considerando que a condição já contida no Tendo de Referênciaprevendo o rea)uste
após 12 (doze) mesesa contar da data da assinaturado contrato é mais favorável à
Funpresp-Exe, esta gerência optou por mantê-la.
Páginallde12
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1.4.37. Acrescer no Termo de Referência,com ftlndamento no subitem 19.12 (f1. 26v),
o seguinteitem:
DA SUBCON'l'RHTHç:ÀO
Não será admitida a slibcolltraLaçàodo o belo liciLatório.

M:AN!!!ES].AÇ:ãÍlÍHTIC:
Esta gerênciaentende que o subitem 19.12 do Termo de Referênciajá regula
adequadamente a questão, vedando a subconuatação total ou parcial do objeto.
Outrossim, recomenda-seà GELOG que estetópico sejaincluído no Edital.
1.4.38.

Acrescer no Termo de Referência o seguinteitem:

X]'ER.,4ÇUO SUBJETÍVa
3. admissível.aJi4sào,cisãoou incoQoraçãoda contraLaü comjpor oiitra pessoajn'ídica, desdeqne
ãanl obsemadospela }iouapessoajurídica todosos mqnisitos de habilitação exi$dos na liútação oriÚI
iqanz 7tinntidas as demais cláusulas e condiçõesdo contrato; não bqa preyiiíWO
à execuçãodo objeLU
pactuado e haja a attuência uQressa cla ,Administração à continuidade do contrato.

M:AIN11EEIS.l!.ACAO
GETIC:
Considerando a natureza desta contratação, bem como as características das
aplicaçõesprevistasno subitem 5.3 do Estudo Técnico Preliminar da Conuataçào.
esta gerência entendc que seria temerário admitir tal situação, tendo em vista os riscos

de descontinuidade de enuegas e possível quebra do ritmo de desenvolvimento
dentre outras desvantagens que poderiam comprometer a execução do serviço.
2.

te do exposto,Enviamoso presenteprocessoà Gerênciade Património e Logística para
a adoção das providências cabíveis para o prosseguimento da contratação.

Brasília, 28 de dezembro de 2017

Atenciosamente,
7

/

/

H//..,h.:.&K/-~
MÍCHAEL KREIS
Coordenador de Processose Governança de TI
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DOOBJEXO

1.1

Contratação de empresa especializadana prestação de serviços de desenvolvimento e
manutenção de soluções de software, na tnodalidade !álz!;içíl.çlc .ESZJltWaJ=,
nas
linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android e IOS).

1.2

O objeto pretendido será prestado na forma de serviços continuados presenciais e não
presenciais, de acordo com as especificações e os padrões de desempe:aho e qualidade
estabelecidos pela Funpresp Exe, executados mediante ordens de serviço

dimensionadaspela técnica de análise de pontos de função e utilizando-se da
metodologia ágil .f(:RUl\4 de desenvolvimento do processo de entrega de soluções.
1.3

O objeto é segmentado por tipo de serviço, para tneljlor dimensionamento de fatores
de produtividade, esforço e custo de execução

2

DOS SERVIÇOSDEMANDADOS

2.1

Desço

: execução das atividades necessárias ao

desenvolvimento de novas soluções de software.
2.2

Manutenção de soluçãe&dç..sílflwale: execuçãodas atividadesnecessárias
pata a
sustentação e manutenções evolutivas/corretivas das soluções de sofnvare
desenvolvidas pela CONTRATADA.

3

DAJUSTIFICATIVA

3.1

A Funpresp-Exe teve sua ci-iaçãoautorizada pela Lei 12.618/2012 (30/04/2012),
efetivada pelo Decreto 7.808/2012 (20/09/2012), com a finalidade de administrar e
executar planos de benefícios de caráter previdenciátio complementar para os
servidorespúblicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo da União, suas
autarquiase fundações.Por convênio de adesão,tem também o Poder Legislativo da
União plano de beneHcios próprio para seus servidores, administrado e executado pela
Funpresp-Exe.

3.2

Consta do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) - 201 6/201 9 da Fundação, uín

objetivo estratégico específico que visa ''Dotar a fundação de soluções tecnológicas
capazesde dar apoio ao negócio", para o qual foram definidas 4 metas,dentre elas a
de "Prover novas soluções de Tl", a qual, por sua vez, possui uma ação denot-ninada
"Contratar Hbrica de software". Este tema também é abrangido no Plano Diretoi- de

Tecnologia da Informação (PDTI) do ano de 2017, com esta necessidadeapontada
colho item 12 do plano de tretas e ações da Gerência de Tecno]ogia e ]nfortnação
(GETIC).

Fundação de Previdência Complementar do Servidor I'úblico Federal do I'odor Executivo -- liunprcsp'Exe
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3.3

3.4

Um dos grandes desafios da G ETIC é acolher a crescente necessidade por produtos e
sen'iços de.TI na Funpresp Exe, a nulade atender as no\ as demandas por soluções
setoriaishlformatizadas, garanta-as tnanutenções,as mudanças de plataforma para
tnoderúzaçào de sistemas, o suporte técnico e a documentação de solucões de
software adoradas pela Fundação.

Por enquadrar-se
como uma Entidade Fechadade PrevidênciaComplementar,a
Funpresp-Exe empenha divet-sasatividades de gestão e de apoio a seus processos de
negócio, que demandam o uso de ferramentas adequadasao tratamento de suas
informações, integradas aos processos ãnanceiros, contábeis, orcamentários.
estatísticos,dc seguridade, de comunicação c de investimentos.

3.5

A época da elaboração do PDTI 2017, a GETIC realizou análise da capacidade
estimada da execução. da TI da Funpresp Exe eín relação aos desafios previstos para

suprir as necessidadesde desenvolvimento de sistemas.
3.6

[)enfio deste contexto de desenvolvhnento, manutenção e intei-nalizacão de diversos

serviços,bem como a futura absorção de uma série de projetos a serem iniciados
torna se essencial possuir uma sustentação adequada pata a operacionalizaçào e
manutenibilidade do parque de soluções tecnológicas. Desta fonna, para suportar tal

ambiente sào ncccssáriosserá'iços técnicos continuados para garantia da
disponibilidade, da estabilidade e do desempenho dos sistemas de informação.
3.7

])ortanto,

os objetivos

está.atégicos da Funpresp-Exe

e suas necessidades geram a

demandapela conuatação de uma Fábrica de Software para automação, suporte e
apoio aos processos de negócio da Funpresp Exe, confonne alinllamento estratégico
descrito.
3.8

f\ssim, expostos estes motivos, é que se faz necessáriaa presente contratação,
abrangendo os serviços descritos no item 5

4
4.1

4.2

DACLASSIFICAÇÂODOSSERVIÇOS
O objeto a ser conuatado enquadra-sena categoria de sen-açoscomuns, de que nata a
Lei n' l0.520/02, por possuir padrões de desempenho e características facilmente
enconuadasno tnet-cedo,conforme preceitua o Decreto n' 5.450/2005.

A prestaçãodos seta,içounão gera vínculo empregatícioentre os ctnpregadosda
Contratada e a Funpresp Exe, vedando-se qualquer relação entre estesque caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

4.3

Os serviços a serem coREI-atadosenquadram-se nos pressupostos do Decreto n' 2.271
de

]997,

constituhldo

se

em

atividades

imateriais

acessórias.

instrumentais

ou

complementares à área de competência legal da entidade licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
5

5.1

DAESPECIFICAÇÃODOSSERVIÇOS
lElçge!!):!!!):ii!!ç1110 de soluções de sofüvare: execução das atividades necessárias ao

desenvolvhnento de novas soluções de software
9
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5.1.1

Compreende as atividades de desenvolvimento de soluções de software, que englobar;
a modelagem de negócio, a análise e o levantamento de requisitos, a consuução de
artefatos de documentação e do código fonte da aplicação,a execuçãode testese demais
atividades inerentes ao processo, baseadasem pt:incípios ágeis de desenvolvimento de
sofKvare.

bdlal1111ç;!!çãe
de soluções de software: execuçãodas atividadesnecessárias
paraa

5.2

sustentação e tnanutenções evolutivas/corretivas sobre as soluções de software
desenvolvidas pela CONTRATADA .
5.2.1

Compreende as atividades de manutenção de soluções Jáimplantadas em ambiente de
produção da Funpresp-Exe, com o objetivo de prover adaptações,evoluções,.correções

e impleinentações
de melhorias,
assim-n
comoa sustentação
à operacionalização
da
..l..,-;in
5.2.2

São considerados serviços de manutenção:

5.2.2.1

b(lalluls11sãe..Çer!;ç11)Z:
correção de defeitos identificados nas soluções de software
em produção, abrangendo comportamentos inadequadosque causemproblemas de
uso ou funcionamento e quaisquer desvios em relação a requisitos aprov'dos pelo
gestorda aplicação.

5.2.2.1.1

A

CON'].'RATADA

deverá

dar

atendimento

de bla11111ç!)çã9...Ç911;Ê!;iwnas

dependênciasda Ftmpresp-Exe, exceto nos casosem que, compro''adainente, possa
ser i.ealizado reínotaínente.
5.2.2.1.2

I'oda e qualquer despesadecorrente da execuçãoda blal1111Ê11çãe.
Coraetiva ficará
inteiramente a cargo da CONTRATADA,

desde que não tenham sido causados pela

Funpresp-Exe.
5.2.2.2

blanlilg1lçãe..:Âílaizla11xa:
adequação na solução de software em decorrência de
mudanças que não impliquem inserção, alteração ou exclusão de requisitos
funcionais, bem como adaptação no software para acotnodar mudanças ocorridas
em ambiente externo, que podem ser em regras de negócio, constituição e leis que
tenha consequênciasa funções do sistema, assim colmo a criação de uma nova
plataforma de hardware, podendo ser uma nova geração de processadores,ou
periféricos na qual o software consiga aproveitar seus recursos,além de uma nova
versão de un) sistema operacional que possa não ser totalmente compatível ao
software.

5.2.2.3

unção na solução de software para promover
mudançasde interface e layout, sem alteraçãode funcionalidadessob o ponto de
vista do usual.io.

5.2.2.4

bilai114t€1lçãÉZ..ES:Éz!!Jlixa:
mudanças em requisitos funcionais da solução de software
já concluída que implicam inclusão, alteração e/ou exclusão de funcionalidades. São
modificações não previstasno documento de requisitos OJ-iginaldo software. Tem
por intuito melhorar a qualidade do software, acrescentandonovas funcionalidades,

melhorando seu desempenho,ou até mesmo modificando seu código-fonte
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buscando obter meUlor legibilidade ou adequação a alguns paradigmas de
programação.
5.3

Os serviços, obleto desta contratação, serão estimados e quantificados com base na
metodologia de contagem de Pontos de Função (PF).

5.3.1

5.3.2

5.4

A contagem set-áde acordo com as regras e orientaç(5esestabelecidasno bianual de
Prática de Contagens de PF, versão 4.3.1 (CPM 4.3. 1), ou posterior, publicado e mantido
pelo IFPUG (/x/e/v//;a//a/F////í#a//])a//// Uíe/'C'/o/çO),
pelo tamanho funcional da solucão
desenvolvida.

Os procedimentosaplicáveisa situaçõesnão contempladasno CPM 4.3.1,ou posterior,
terão como referência o Roteiro de Métricas de Software SISP, vcrsão 2.0 ou posterior,
Publicado e mantido pela Secretariade Logística e Tecnologia da Informação (SLI'l) do
Nlinistério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão (MP).
\ CONTRATADA

deverá disponibilizar à GETIC um canal de atendhnento (telefone,

e mail e/ou sistema).parareglstro de requisições de serviços, que opere em regime 10x5
(dez horas por dia, cinco dias por semana), das 09:00 às 19:00 horas, em dias úteis, sem

limite de tempo e de número de atendiJnentos.
Nestc canalde atendimentoserá
p'evidenciado registro do sen,iço detnandado, com informações sobre os usuários e
características técnicas da demanda.
5.5

Deverá scr elaborado relatório mensal cota informações estatísticasde utilizacão dos
sen'içou, que compóen' este item, a ser definido entre as partes posteriormente

5.6

Após a formalização do sen,iço, a CONTRATADA deverá elaborar cronograma
e
'
.
orça.mentopreliminares (proposta preliminar) com a contagem de PF, para aprovação
da Funpresp Exe, sendo de sua responsabilidade a execução das atividades necessárias
para esse Run.

5.7

Após aprovação
da propostapreliminare levantamento
inicial de requisitos,a
CONTRATADA deverá apresentar cronograma e orçamento deMtivo 'i(proposta
definitiva) com a contagem de PF, para aprovação da Funpresp Exe, sendo de sua
responsabilidade a execução das atividades necessárias pata este âlrn

5.8

Quando da entrega de cadademanda será efetuada a contagem final de PF, quando será
aceito o actésch)aode até 15oHo
eín relação ao estimado hlicialmente, para efeitos de
pagamento. Em caso de decréscuno em relação ao estimado iniciahnente, esta nova
contagem será utilizada para efeito de pagamento.

5.9

A contagem efetuada pela CONTei.ATADA deverá estar assinadapor proHlssionalque
)osso

u. cetüExcacÀo

Ceifilied

Vllnclion

l)oints Specialisl - (.N PS üo l)Irei:naliolial

Vi.inctioli \)oinl

U.fe/:fC'/u/P IFPUG, vigente e válida na data da contagem, a Runde garantir a qualidade
tecruca e atestar a aderência da contagetn às normas vigentes.
5.10

Etn caso de necessidade
serão disponibilizadosmeios para acessoremoto à
CONTRATADA

ao ambiente da F'unpresp Exe, mediante procedimentos previamente

acordados entre as partes.

Ú.
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5.11

Em

caso de impossibilidade

de execução remota,

a CONTRATADA

deverá

providenciar a execuçãopresencialdo serviço, no prazo fixado pelo fiscal competente
do contrato.
5.12

As atividades relacionadas à análise de negócio, redesenho de processose levantamento
de requisitos deverão ser realizadaspresencialmente,a não ser que haja prévio acordo
entre as partes.

6

DOS REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS
6.1

Requisitos da solução de software

6.1.1

Os requisitos relativos a cada serviço (desenvolvimento, tnanutenção) serão discutidos
e determinados no momento de sua solicitação, por meio da abertura de uma Ordem
de Serviço (OS) especíHtca.

6.1.2

Os

serviços

deverão

prever

a

utUização

dos

ambientes

(infraestrutura)

de

desenvolvhnento, homologação e produção.

A ferramenta de modelagem UNIL (U z@ed
À4ode#/{g
La/ //age)e/ou Modelagem de

6.1.3

Processo (B l///exi P/urexíÀ4ade##©,
poderá ser a ferramenta Já utilizada pela
CONTRATADA (desdeque não sejaproprietária, permitindo à Funpresp Exe, se foide seu interesse, hnplantá-la em seu ambiente), desde que previamente apmvada pela
\all

6.2

1 1 \..

Arquitetura técnica: O desenvolvimento das soluções deverá se dar com a utilização
das tecnologias descritas a seguir, selecionadas caso a caso pela Funpresp'Exe. Mediante

acordo entre a Funpresp Exe e a CONTRATADA, o con)unto de tecnologias poderá
ser atualizado e/ou expandido a qualquer tempo.

Banco de dados:

6.2.1
6.2.1 .1

MS SQL Sen'er 2014 (ou superior);

6.2.1.2

MySQL 5.6 (ou superior).

6.2.2

Plataformas de linguagens:

6.2.2.1

Java;

6.2.2.2

JavaScript;

6.2.2.3

PHP;

6.2.2.4

.N ET;

6.2.2.5

Mobile (Android e IOS).

6.2.3

Sistema Operacional:

6.2.3.1

Windows

6.2.3.2

Windows Servem2012 R2 (servidor:).

6.2.4

lO (cliente);

Serviço de Diretório:

@

AD (Hó#z'el)//?c/apD da Microsoft.
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6.2.5

Serviço de Aplicação:

6.2.5.1

llS 7.0 (ou superior);

6.2.5.2

Apaclle 2 (ou superior);

6.2.5.3

Totncat 6 (ou superior).

6.2.6

Compatibilidade de browsers:

6.2.6.1

Internet

6.2.6.2

9.0 (ou super-ior);

Google Chroine 22.0 (ou superior);

6.2.6.3
6.2.7

Explorar

Nlozila Firefox 15.0 (ou superior).

Ferramentas:

6.2.7.1

IDE Eclipse (ferramenta de desenvolvhnento Java/Web)

6.2.7.2

Software livre;

Notepad+ + (editor para progratalação) Sofnvare livre;

6.2.7.3

CA'rSJoomla ou Zope/Plone (ferramenta para gestão de conteúdo) -- Sofnvare livre;

6.2.7.4

Subversion (ferramenta para controle de versão)

6.2.7.5

TortoiscSVN (Cliente SvN);

6.2.7.6

Bizagi(ferramenta para tnodelagem de processo)

Software livre;

Sofnvarc li.,re;

Compatibilidade com ivlicrosoft Office 2013 (ou superior)
Transferência de conhecimento

6.3
6.3.1

A

uansferência

do conllecimento,

no

uso das soluções

desenvolvidas

pela

CONTRATADA, deverá ser realizada sem ânus adicional para a Funpt-espExe. O
cronograma e horários dos eventos deverão sel previamente aprovados pela Funprespxe

6.3.2

A CONTRATADA deverápromovero repassadasinformaçõestécnicasutilizadasno
desenvolva-nento das soluções de sofKvare, sejam elas adquiridas ou produzidas ila
execuçãodos sen'içou, para os técnicos designados pela Funpresp Exe

6.4

Requisitos de qualidade

6.4.1

Os produtos desenvolvidospela CONTRATADA

deverão atender, alétn dos demais

cntenos e requísttoslá previstosnesteTermo de Referência(TR), os requisitosde
qualidade abaixo:
6.4.1.1

6.4.1.2

!!!!!!çie!!í!!islask: desenvolver soluções que atendam às necessidadesexplícitas e
implícitas dos requisitantes;
Ugalzilidalk: desenvolver interface visual simples, intuitiva e voltada para WEB e
equipamentos móveis (/í/Z'/e//celular),contemplando a funcionalidade de ajuda ao
usuáno através de /u////l nos principais catnpos das telas e/ou help a// /z//e,e os demais

requisitos de acessibilidade,no que couber, previstos no e-Nlag;
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6.4.1.3

Çíz11Balzilidask: Capacidade do produto

de software

de manter

um nível

de

desempenho e segurança especificados;
6.4.1.4

11$!iEiê11Êia:
Capacidade do produto

de software de apresentar desempe''ho

apropriado, relativo à quantidade de recursos usados;

6.4.1.5

]l)i$eSZ11i1liliçlaSb:
os sistemas em produção deverão estar disponíveis, no mínimo, 8
(oito) horas (dentro do horário comercial) por dia útil;

6.4.1.6

Integridade: os sistetnasde informação deverão manter os dados íntegros,
controlando os acessossimultâneos à base de dados e respeitando os princípios
ACID -- Atomicidade, Consistência,Isolamento e Durabilidade;

Manutenibilidadç: a documentação,inclusive do código-fonte, gerado pela

6.4.1.7

CONTRATADA,

deverá ser clara e completa. Os sistemas de inforí-nação

desenvolvidos deverão seguir o padrão de notnenclatura de objetos de banco de
dados definido pela Funpresp-Exe.
6.5

Segurança da Informação

6.5.1

A CONTRATADA

deverá observar, l-igorosatnente, todas as normas e procedhnentos
de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação da Funpresp'
Exe

6.5.2

A CONTRATADA

não poderá indicar profissionais para execuçãodos serviços com

características e/ou antecedentes que possatn comprometer a segurança ou credibilidade

da Funpresp-Exe.
6.5.3

A CONTRATADA

deverá dar ciência e providenciar

os mecanistnos

que Julgar

necessáriospara que seus empregadoscumpratn as normas e procedimentos de
segurançada informação instituídos pela Funpresp Exe.
6.5.4

A

CONTRATADA

responderá

pelo

não cumpriJnento

por

quaisquer

de seus

empregados das normas e procedhnentos de segurança da informação instituídos pela
Funpresp-Exe.
6.5.5

A CONTRATADA deverá seguir as normas, padrões e regulamentos de segurança da
infonnação expressosna política de segurançada Funpresp'Exe.

6.5.6

A CONTRATADA deverá adotar critérios adequadospara o processoseletivo de
profissionais que irão aduardiretamente na execuçãodo objeto, com o propósito de
evitar a incorporação de pessoascom característicase/ou antecedentesque possam
comprometer a segurançaou credibilidade da Funpresp'Exe.

6.5.7

A codificação dos sistemascom recursos web deve incorporar, sempre que aplicável, as
boas práticas de padrões de segurança,tais como:

6.5.7.1

Implementação de criptografia não reversível para senhasgravadasem bancos de
dados;

6.5.7.2

Proteção de credenciais de acessopelo uso de conexões SSL com criptografia forte
nos processos de áy;#;
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6.5.7.3
6.5.7.4
6.5.7.5
6.5.7.6

Para aplicações com tráfego de dados sensíveispela Internet, utilização de conexões
SSL com criptogra6la forte;
I'roteção

contra (:lpun-.fz7f .fa7P/;/«(XSS) ;

Proteção confia JPt
Gerenciamento

/e/?.7za//;

de cookies

e /oZe//J de sessão com o intuito

de proteger

os

identiãcadores dc sessãodos usuários;
Remoção das hlformações sensíveisde parâmeuos GET passadosvia URL;
6.5.7.8
6.6

Validação de parâmetros e dados informados pelo usuário.

Metodologia de desenvolvimento

6.6.1

A CONTRATA[)A

deverá adotar a metodologia de desenvo]vimento ágil J(;RU/V para

gestão e planejamento dos projetos de sofnvare.
6.6.2

\ CONTliATADA deve disponibilizar um Gerente Técnico (.fc77/,w J44a.r/e/), responsável
por coordenar as atividades relacionadas ao ciclo de execução da OS e por aduarcomo
hlterlocutor técnico junto à GETTC, incumbido de receber, diligenciar, encaminllar e
responder por questões técnicas, além de organizar o 'pessoal técnico da
CONTRATADA

6.7

Testes

6.7.1 Teste unitário
6.7.1.1

A CONTei.ATADA

deverá executar os testes unitários sobre cada componente do

p'oduto de software construído, baseadono plano de teste.
6.7.1.2

Entendese colho Teste unitário aquelerealizadoisoladatnentesoba-ea menor
unidade do prometode software (por exemplo: uín método), que deve abranger pelo
menos as técnicas de teste Caixa Preta e Caixa Branca

6.7.1.3

[)eve ser enuegue, junto com os artefatos construídos, toda a documentacão
contendo as evidênciasde teste, que seta,irãode subsídio para as atividades de
auditoria do U-abaUlode teste

6.7.2

Teste integrado

6.7.2.1

6.7.2.2

A CONTRATADA

deverá executar os testes integrados sobre cada cotnponente do
produto de software construído, baseado no plano de teste

Entende se como Teste integrado aquelerealizado au-avésda navegaçãode forma
progressiva e ordenada pelas telas ou esU-usurasinternas do sofnvaie onde seus
eletnentos são combinados e testados para avaliação das suas interações.

6.7.2.3

'qY-

6.7.3

O Teste integradopoderá ocorrer en] ambientede desenvolvhnento
e/ou
homologação da Funpresp Exe, se for de interesse desta. a Hu-rlde verificar- o
funcionamento do aplicadvo em ambiente semelhante ao de produção, e assim
antecipando problemas que vuiam a ocorrer após a implantação.
Teste do sofüvare

»
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6.7.3.1

A Funpresp Exe verificará a execução e evidências do teste sobre o produto
desenvolvido, de fonna a garanta pleno atendimento aos requisitos especificados.

6.7.3.2

Entende se como Teste do software a execuçãocontrolada da aplicação,verificando
se o seu comportamento ocorre de acordo com o especificado no serviço, buscando

asshn tnosUar se os resultados estão respeitando os padrões estabelecidosna
especificação funcional.
Testes automatizados

6.7.4
6.7.4.1

Entende-se como testes automatizados aqueles realizados de fonna integrada e
gei:enciados visando anaisqualidade, menor tempo e menor custo;

6.7.4.2

Os testes automatizados deverão contemplar os Testes Funcionais e Testes NãoFuncionais;

6.7.4.3

A CONTRATADA deve entregarjunto com os artefatosconstruídostoda a
documentação contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as
atividades de auditoria do trabaUlo de teste realizado pela contratada. Essa auditoria
poderá ser realizada pela Funpresp-Exe ou por empresa por ela designada.

6.8

H.omologação

6.8.1

O processo de homologação deverá ocorrer no ambiente da Funpresp Exe, e deverá
contemplar duashomologações:

6.8.1.1

!J!)mologação técnica: Avaliação técnica e de requisitos não-funcionais;

6.8.1.2

Honlszleg!!sãÉZ..âl11Êie11d:
Conformidade dos requisitos Jluncionais,não-funcionais e
regras de negócio.

6.8.2

A CONTRATADA deverá acompanhar presencialmente o processo de homologação,
sem ânus adicional para a Funpresp-Exe.

6.8.3

A Funpresp-Exe exigirá a especiâícação dos casos de testes pela CONTRATADA,
de
acordo com a especificação dos requisitos encaminhados pela área demandante, baseado
no plano de testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

6.9

Garantia

6.9.1

Prover garantia aos sen'içou prestados poi- 90 (noventa) dias corridos, contados do dia
posterior à regular entrega dos produtos, independente da expiração da vigência
conuatual

6.10

Geradores de código

6.10.1 Admite-se a utilização de geradores de Código, desde que a aplicação gerada admita

manutenção evo]utiva de fácil execução e apresenteperformance adequada,além do
atendhnento a todos os requisitos listados neste TR.
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7.1

DOS NÍVEIS

MÍNIMOS

DE SERVIÇO (NMS)

Os NNIS objetivam deõlnir as responsabilidadese procedimentos que deverão ser
seguidos pelas partes envolvidas, visando o acompanhamento dos Níveis de Serviços,
em complementação às obrigações acordadas em contrato.

7.2
7.3

A CONTRATADA deverá apresentar nlensahnente, junto à Nota Fiscal, relatório de
acompanhamento, contendo a tnedição dos NNIS.
A Funpresp Exe avaliará os serviços executados em cada OS por meio da utilização de
Indicadoresde NMS, que são critérios objetivos e mensuráveisestabelecidosentre a

Funpresp-Exee a CONTRA\TADÀ com a finalidadede afeú' e avaliaraspectosde
tempo e qualidade relacionados aos scrviços contratados.
7.4

O valor previsto pala pagamento de uma OS poderá sofrer desconto ou glosa,
dependendo do valor- atingido para cada Indicador, confortne definido nas tabelas deste
toPico.

7.5

7.6

O desconto ou glosa não será aplicado se a Funpresp-Exe der causa à variação do
Indicador como, por exemplo, indisponibilidade da área demandante, alteracão de
escopo,dente ouu-os.

Durante os prhnciros 90 (noventa) dias do conuato, a critério da FunprespExe
eventuais falhas poderão sct relevadas c dispensadasas sanç(1)esdecorrentes do não

cumprimentodos NÀ'lS, coillo período dc ajuste, desdeque a CONTRATADA
comprovadamente demonsUe que os uabaUlos de execucão das OS estão em
andamento com a entrega dos produtos e artefatos esperados.
7.7

7.8
7.8.1

7.8.2

Os Indicadores serão tnedidos desde o início da execuçãocontratual, nas periodicidades
definidas, e a CONTRATA[)À
será informada dos resu]tados, pala que providencie as
eventuais adequações que se fizerem necessáriasna dinâí-dica da prestação dos serviços.
Toda OS será classiHlcadaconforme o nível de criticidade:
z\;lla:Incidente que possa tornar inoperante o sistetna da CONTRATANTE por inteiro
ou uma parte ínajontána que é essencialaos negóciosdiários. E também considerado
criticidade alta o incidente que gerar perda ou inconsistência nas infonnaç(5es.
bilÉçlÜ: Incidente

sem

paralisação

de

sistema,

mas com

indisponibilidade

de

parte/módulo do sistema ou dados que sejam essenciaispara o negócio. Esse tipo de
erro teta como principal característicao fato de apesarde observada a degradação,o

sistemacontinua disponível, porétn necessitandode atualizaçãoe/ou correcto de
rotinas/dados. Serviços de desenvolvhnento inicial de novo sofhvare sempre serão
inicialmente consideradoscolmo criticidade média, com o "Tempo da Solução''
correspondendo à ente.egado pré escopo da OS.

!$aim: Incidente que representa falllas tnhúnas que não estão afetando a performance,
sen'iço ou operação da Funpresp, ou ainda a função afetada só é usada eventualmente
ou temporananlente.

xié..
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7.9

A tabela de tempo para o início do atendmlento a uma OS será confonne a seguir, elÚ
horas úteis:

(apósl=!g!!!!!el
Alta

em até l hora

em até 8 horas

Média

ein até 3 horas

em até 24 horas
ein até 72 horas

Baixa

7.10

Indicadores

1. Indicador de Produtividade Média (IPM)
Aplicado aos serviços: l

Finalidade:

l

Metasactimnrir:

l

Periodicidade:

l

E1laboração
e entregade todos os produtos conuaos no cs(-up' "

'"

''"'

[PÀ']= [ (PF fiila] / N' spnnts--realizadas)
/ (I'r esumaao/ i''

']

sprints.estimadas)] x 100

l

B PF.Gínal:quantidade de pontos de função na contagem Renaldo produto da OS l
+ PF.estimado: quantidade de pontos de função obtidos mediante contagem

estimadaao início

l

e N' sprints.realizadas: quantidade de sprints realizadasna execuçãoda OS
e N' sprints.estimadas: quantidade de sprints estitnadas para a realização da OS

Acima de 100%:

Aceitável

Entre 85% e 99,9%: Aceitável
Entre 75% e 84,9%: Sanciollável

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
l Aplicado

aos serviços:

Finalidade:
Metas a cumprir:

À-manutenção corretíva com reahzaçao

Qe testes ruíiciuiian

ç

õuuDÇ'.lu'--"''

Periodicidade:
LAT = ( Prazo

realizado

/ I'rezo.manmo;

x iuu

l Onde:

Fórmula:

e Prazo Realizado = Quantidade de tempo, em unidade deGtnidana OS

S:Hi:; :.;=;:;::1'=1=:==U=:=,==:=:';
-"
(minutos, horas, dias ou meses),decorrido entre a abertura da OS e a

11
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+ Prazo

N,[áximn

= Pra7r) mávim.x

arar,l.Hn

l:

-

.

e Prazo.Nláximo = Prazo tnáúmo acordado entre as partes para realização da
nacta deste indicador, etn unidade de mimltos

Retenção ou glosa:

Entre
Acima

100,1oHae 150%:
de 200%:

l.n,-,.' d;,. ... n.....

Sancionável
Sancionáx.e]

Observação:

8

DO VOLUME

(1) !12gSç!:11=çzlb:!!11çnn
de soluções de software

9
9.1

VOLUÀ4ETOTAL

UNIDADEDE
MEDIDA

SERVIÇO

Ponto de Função

ESTIMADO (12
MESES\
35

420

15

180

DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
scn iços serão realizados em ambiente da CONTei.ÀTADr\. Evcntuahllente poderão
ser realizados na Funprcsp-Exe, a depender de sua natureza, tais como as atividades que

necessitemda pal-ticip.açãodircta das equipes da Funptesp Exe, como, por exemplo
levantamento de requisitos, reuniões e apresentações,e as atividades relacionadas ao
acessoou à análise do ambiente operacional das soluções de sofKvare.
9.2

O Gerente Técnico da CONTRATADA

deve estar presente na Funpresp Exe, pelo

menos, em todas as reuniões de abertura (Planejainento) e de encerramento (Revisão e

Retrospectiva) de P/v///l.
9.3

O deslocamento eventual de prestador de serviço da CONTRATADA

para a F'unpresp

Exe não implicará, de nenlluma forma, em acréscimo ou majoração nos valores dos
serviços, bem como nenllum tipo de pagamento correspondente a deslocamentos.
diái-ias, horas-extras ou adicionais noturnos.

9.4
9.5
9.6

A dentição do horário de trabalho para a execuçãodas atividades nas instalac(5esda
Funpresp Exe deve ser acordada com a Funpresp-Exe.
Como padrão e quando nào especificado em contrário, considerar-se-ácomo l,ovário de
expediente o período compreendido das 08:00h às 20:00h, nos dias úteis.
Os serviços eventualmente realizados fora do hoi-ária de expediente, aos sál)idos.

domingos e feriados, seja no atnbiente da CONTRATADA ou no ambiente da
CONTRATADA.

plicarào nenhum acréscimo ou maloração nos valores p'gos à

9.7

V\l

4
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9.8

Como padrão e quando não especificado em conUário, todos os prazos serão contados
em horas úteis ou dias úteis.

9.9

Os serviços deverão ser prestados tornando por referência o horário e calendáúo de
Brasília DF

10

DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA DA LICITANTE

10.1

lo.l.l
r""'~.

As empresas,[egistradasou não no SICAF, deverãocomprovar a qualificaçãotécnica,
conforme abaixo:
Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoasjurídicas de
direito público ou privado, que comprove(m) a experiênciae qualificação da licitante em
serviços compatíveis em cai-acterísticas,quantidades e prazos com o objeto da licitação,

mediante desenvolvimentode uma solução de, no mínii-no,210 pontos de função,
admitida a soma de atestados, sendo pelo menos uin deles não inferior a 120 pontos de
função.
lO.1.2 Cotnprovação para o Gerente Técnico, a ser apresentadano tnomento da assinatura do

contrato:
lO.1.2

l

Experiência mínima de 3 (três) anos na condução de serviços compatíveis com .o
objeto, em liderança de tomeságeisem projetos de construção de software utilizando
a

tnetodologia

.çr/v/#7, mediante

apresentação

de

declaração

da

licitante,

acompanhada de currículo do proHíssional
lO.1.2 2

Formação de nível superior, graduação ou p(5s-graduação,
ein Tecnologia da
Informação ou áreascorrelatas com diplotna fornecido por instituição reconhecida
pelo Ministério de Educação(MEC).

lO.1.3 Declaração da licitante de que possui suporte adminisUativo, aparelhaínento e condições
adequadas, bem assim pessoal qualificado, disponível para a execução do objeto desta
1 ; .;

F.

,n

n

u\-lLAb,av-

lO.1.4 Declaração da licitante de que segue a metodologia de trabalho de Fábrica de Sofhvare

(requisitos, pro)eto, programação, testes e homologação), abrangendo profissionais
capacitados e processos, procedimentos e artefatos estruturados.
11

DOTIPODALICITAÇAO

l l.l

A licitaçãoserána tnodalidadePREGÃO, na fonna ELETR(1)NICA,do tipo menor
preço, confon-ne descrito neste TR

12

DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

12.1

O Plano de Comunicação tem poi- objetivo formalizar a relação cotidiana entre as partes,
evitando mal-entendidos de forma a garantir a eficiênciado contrato e a transparência

na sua gestão.Este plano estabeleceos documentos que serão utilizados para '
comunicação fonnal:

.@
Fundação de Previdência Complementar do Sen'idos Público Federal do Poder Executix.o :.Funprcsp'Exe

SCN Ouadia 2 Bloco /\

Sala202/203/204

Ed. Corporatc Finnncial Conter llrasília/DF
ww«v.funprcsp.com.br

70712900 (061) 2020 9700

@

FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
DOCUMEN
TO

EMISSOR

DESTINATÁRIO

Fuilpresp-Exe

CONTRATADA

MEIOS

PERIODICID
ADE

termo de
\ceite

Central de

Abertura de

Chamado
Relatório de

q.tendhnento

13

Unico

Funpresp Exe

CONA'RATADA

CONTRATADA

l:unpresp-Exe

Atendimento,
Site ou e mail

Por OS

DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

13.1

A CONTRATADA deverá RlrmarTermo de Compromisso contendo declaraçãode
inanutençào de sigilo e respeito às normas de segurançavigentes na Funpresp Exe, a set
assinado pelo seu representante legal, conforme anexo l.

13.2

\ CONTOU\TAI).-\ dexerá Hu.miar
Termo de Ciência da declaraçãode manutencàode
sigilo e das normas de scgurança vigciltcs na Fuilprcsp-Exe, a set assinado por todos os
empregados diretamcnte envolx idos na exccução dos sem,aços,conforme anexo ll.

13.3

Quanto ao sigilo e confidencialidade
dos dadose informaçõesdisponibilizadaspela
Funpresp
Exe para a perfeita execuçãodos sen,iços, a CONTRATADA
a

13.3.1

13.3.2

13.3.3

se compromete

Nlanter completo sigilo e connldencialidadesobre dados, hlformações e documentos
obtidos ein virtude da execuçãodos serviços, beta como sol)re todos os resultadose
análises deles decorrentes, obrigação essaválida mesmo após o encei-lamento do
conuato por qualquer motivo, transferindo à Funpresp-Exe a propriedade dos
resultadospara todos os efeitos legais;
Responsabilizar se penal, civil e adíninisuativamente pelos danos causadosdiretaínente
à Funpresp-Exe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de
seuspropostos, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidadea fiscalizaçãoou o
acompanhamento da Fundação;
Adotal as medidas e as políticas necessárias à presern,açào do sigilo e confidencialidade

dos dados e informaç(5es recebidos em virtude da execução do contrato;
13.3.4
13.3.5

Utilizar os dados e infoimaç(1)es recebidos exclusivatnente para a execução dos serviços;

Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Funpresp Exe quando do uso de suas

instalaç(5es ou recursos;

qt..

] 3.3.6 [)ivulgar dados e informações somente após prévia e expressaautorização da autoridade
competente da Funpresp Exe; e
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13.3.7 Adotar

políticas

de gestão e as medidas

necessárias à preservação

do sigilo das

infottnações da Funpresp-Exe

DAVIGÊNCIADOCONTRATO

14
14.1

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mesesa contar da data de sua
assinatura,podendo ser prorrogado por períodos iguaise sucessivosaté o limite de 60
(sessenta)meses,nos termos do art. 57, incisa 11,da Lei n' 8.666/1.993, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintesrequisitos:
a) os serviços tenhatn sido prestados regulannente;

b) este)a formalmente deinonsUado que a forma de prestaçãodos serviços tetn
natureza continuada;

c) seja juntado relatório que discorre sobre a execuçãodo contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
d) seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Funpresp'Exe tnantém
interesse na realização do serviço;

e) sejacomprovado que o valor do contrato permaneceeconomicamenteventa)oso
para a Funpresp-Exe;

f) haja manifestação expressa da conUatada infortnando o interesse na
prol-rogaçao; e

g) seja comprovado que o contratado ínantéln as condições iniciais de habitação.
14.2

Os serviços contratados serão executados de fornaa contínua e indireta, sob o regitne de
empreitada por preço global, de acordo com as necessidadesda Funpresp'Exe.

.'''x

14.3

A Contratada não tem dheito subjetivo à prorrogação conta-atual.

14.4

A prorrogação de conUato deverá ser promovida mediante a celebração de termo
aditivo.

DA GARANTIA CONTRATUAL

15

15.1

O garantidos não é parte legltil-napara figurar ein pro.cessoadministrativo instaurado
pela Contratante com o objetivo de apurar pre)uízose/ou aplicar sançõesà Contratada
(inserido pela IN n' 05/201'D.

15.2

O acaso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Fundaçãoa promover a rescisão
do contrato por descumprimentoou cumpl-iinento irregular de suascláusulas,confonne
dispõem os incisos l e ll do ar+.78 da Lei n' 8.666/1993.

15.3

A CONTRATADA, no prazo de até lO (dez) dias após a assinaturado Termo de
Contrato, prestarágarantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Instrui-mento,
confortne disposto no art. 56 da Lei n' 8.666, de 1993, desde que cumpl:idas as
obrigações conUatuats.

'@
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Funpresp
15.3.]

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (sete.centésillaos
por cento) do valor do conta-atopor dia de atraso, até
o naáxhno de 2% (dois por cento).
15.3.2

O atraso superio' ' 30 (cinta) dias autoriza a Funpresp Exe a promover a retenção dos

pagamentosdevidos à Conuatada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato a título de garantia,a serem depositadosjunto à Funpresp-Exe, em dinheiro
com correçao inonetán.a
15.4

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolllida, deverá abranger lun
período de 90 (noventa) dias após o térrnhlo da vigência contratual, conforme item 3.1
do Anexo VTl-F da IN SEGES/MPDG n' 5/201 7.

15.5

A garantia assegurará,qualquer que seja a tnodalidade escoUtida,o pagamento de:
15.5.1

Prejuízo advinda do nào cuinpí:imenso do objeto do conuato e do não adimpleínento
das demaisobrigações nele previstas.
15.5.2

])rejuízos causadosà Funpresp Exe ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato

15.5.3 N'luras moratórias c punitivas aplicadas pela Ftinpresp-Exe à Contratada.

15.6
15.7

A modalidade seguro garantia somente sela acata se contemplar todos os eventos
indicados acima

A garantiaein dinheiro deverá sei-efetuadaem conta específicada Fundação, com
correçao naonetaria.

15.8

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a pai'antia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condicões.
' '

15.9

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Conta-atadaobriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máxhno de ] 0
(dez) dias úteis, contados a parti' da data em que for notificada.
15.9.1

,)

caso fortuito ou força maior;

b)

alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações conuatuais;

.)

descuinprhllento das obrigações pelo contratado decorrentes de fitos ou
fatos praticados pela Funptesp Exe; e

d)

fitos
xc ilícitos dolosos praticados por servidor-es/empregados da Funpresp

15.10 Não serão aceitasgarantias que incluam ousas isenções de responsabilidade que nào as
previstas neste item.

15.11

Será considerada exalta a garantia:
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15.11 l com a devolução da apólice, carta 6lança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Funpresp-Exe, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as cláusulas do contrato;
15.11 2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Funpresp'Exe não

comunique a ocorrência de sinistros.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

16
16.1

As despesasdecorrentes da conta-citação
correrão à conta dos recursos constantes do
Plano de GestãoAdministrativa PGA da Funpresp-Exe

DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS

17

17.1

A CONTRATADA obrigar-se-á a entregar os serviços estritamente de acordo com as
especificações constantes deste TR, responsabilizando-se pelo refazimento total ou
parcial, no prazo suado pelo fiscal do contrato, na hipótese de se constatar defeitos na
execução ou estiver ein desacordo com as especificações adoradas. O Fiscal deve, neste
caso, comunicar formalmente à GELOG, quaisquer oconências quanto à execução dos
serviços, para anotação e adoção das medidas cabíveis.

17.2

A qualidade dos serviços da solução será mensurada por tneio da verificação de
resultados obtidos na prestação dos serviços demandados de acordo com prazos,

procedimentos e critérios estabelecidospela Funpresp-Exe, ficando a CONTRATAD
sujeita a penalidades se for identificada inexecução total ou parcial do serviço.
17.3

A

Serão considerados como aceitos e atendendo aos requisitos os serviços executados pela

CONTRATADA que tiverem-n
seu respectivoTendo de RecebimentoDefinitivo
emitido pela Funpresp Exe, podendo ser caractej-azado
por aceite em Nota Fiscal,
conforme detallaamento a seguir:

17.3 l

Serviço de 11)egg11xçz!!iil)Elite:
disponibilização e operacionalização ein ambiente de
Produção da Funpresp-Exe do software demandado e entrega da documentação
associada ao software.

17.3.2 Serviço de bl8111n:ncão:realizaçãoda atividade prevista, com o reparo necessárioà

soluçãoe disponibilização funcional etn ambiente produtivo.
17.4

Os serviços serão recel)idos provisorial-nente no prazo estipulado para cada ordem de
serviço, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do conuato, pít'a
efeito de posterior veri6lcaçãode sua confonnidade com as especiãcaçõesconstantes

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório
circunstanciado, contendo o registo, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na

execução do contrato e demais documentos que julgarem necessái:ios,devendo
encanlinhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
17.5

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo estipulado para cada ordetn de
serviço, contados do recebimento provisório, após a veri6lcaçãoda qualidade e
quantidade do serviço executado e Imateriais empregados, com a consequente acettaçao

mediante termo circunstanciado.
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Funpresp
17.6

17.7

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo puxado,reputar-se á colho realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamentodo prazo.
Para efeito de recebimento provisório, ao Renalde cada período mensal, o fiscal técnico
do contrato irá apuraro resultadodasavaliaçõesda execuçãodo objeto e, se for o caso,
a análise do desetnpenllo e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no [edhnensionamento
de valores a sel-empagos à contratada,registrando em relatório a ser encaminhadoao
gestor do conuato.

17.8

O recebimento

definitivo,

ato que concretiza

o ateste

da execução

dos

serviços,

ser-á

realizado pelo gestor do conUato.
17.9

O gestor do contrato analisaráos relatórios e toda documentação apresentadapela
fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento
da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA
por escuto, as respectivas correções.

17.10

O gestor emitirá termo circunstanciadopara efeito de recebimento deRinidvodos
serviços prestados, com base nos rclatórios c documentação apresentados, e comunicar-á

l CONTRATADA para quc emita a nota fiscal ou futura com o valor excito
dimensionado pela fiscalizaçãocom baseno Plano de Fiscalização.
17.11

O recebimento proa'isórioou definitivo do objeto não exclui a responsabiLdade
da
Conuatada pelos prejuízos resultantes da incorrera execução do contrato.

18
1 8.1

18.2

DOCONTRATO
Após a llomologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato

Previamenteà conuataçào,a Fundaçãorealizaráconsulta«on lhe'' ao SICÀF,bem
como ao Cadastro Infoi-motivo de Créditos não Quitados -- CADIN, cujos resultados
serão anexados aos autos do processo

18.3

Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o Contratado de't,eráregularizar a
sua situação pe'«nt' o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.

18.4

Alternativamente à convocação para comparecer perante a Fundação para a assinatura

do Tenllo de Contrato,a Fundação
poderáencatninhá-lo
paraassinatura
do
adjudicatátio, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrânico, para que sejaassinadoou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento.
18.5

O prazo previsto no subiteín anterior poderá ser prorrogado porigual período,por
solicitação lustihcada do adjudicatário e aceita pela Fundação.

18
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18.6

Se o adjudicatário,no ato da assinaturado Tendo de Contento,não comprovarque
mantém as inestnas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se
à assinatura,poderá ser convocado ouço licitante, desdeque respeitadaa ordem de

classi6lcação,
para, após a veriHlcaçãoda aceitabilidadeda pmposta, negociaçãoe
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sançõesprevistas neste Edital e das detnais comutações legais.
19

DA ESTIMATIVA DE PREÇO

19.1

Estima-se o preço da conUatação em valor de R$ 684.455,70.

19.2

A despesa dos exercícios subsequentes correrá à conta da dotação orçamentária
consignada para essaatividade no respectivo exercício.

20
20.1

DASOBRIGAÇÕESDACONTRAT.ADA
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua

proposta,com a alocuçãodos empregadosnecessáriosao perfeito cumplànento das
cláusulas conuatuais.
20.2

Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas pam a contratação.

20.3

Atender prontamente

as reclamações da Funpresp-Exe,

prestando os esclarecia-bentos

devidos e efetuando as correções e adequações que se Hlzeretn necessárias.
20.4

Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidadeque ved6car na
execuçãodos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução,
apresentando razões Justi6icadotas,que serão objeto de apreciação pela Funpresp-Exe.

20.5

Exercer a direção técnica e adminisUativa, utilizando de mão de obra especializada sem
nenhum vínculo einptegatício com a Funpresp-Exe,promovendo o controle de jornada
e dos serviços, relacionado a execução do Contrato.

20.6

ResponsabiHzar-sepor todas as despesascom material, mão de obra, acidentes de
Uabalho, encargos Uabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais, transportes,
imateriais, seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou

espécie e quaisquer outras despesasnecessáriasà perfeita execução dos serviços
contratados, cuja inadimplência não uansfere responsabilidade à Contratante.
20.7

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Hlscalização por parte da Funpresp-Exe.

20.8

Designar formalmente um preposto responsávelpela execuçãodos serviços,que seráa
pessoa de contato entre a CONTRATADA

20.9

e a Fiscalização da Funpresp-Exe.

Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os sen'iços em

que se verificaretn vícios, defeitos ou incorreções resultantesda execuçãoou dos
imateriaisetnptegados, no prazo lixado pelo fiscal técnico do contrato.
20.10

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Funpresp'Exe ou a terceiros,
decorrentesde suaculpa ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a 6íscalização ou o acompanhamento da Fundação.

'@
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20.11

Abster-se, qualquer quc seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades executadassem prévia autorização da Funpresp-Exe.

2o.12
20.13

Não uansferir a ouvem, no todo ou ei-nparte,os serviçosavançados,responsabilizando
se, em qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA por todos os serviços.
Cientificas o 6scal do cotatrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, mantendo um
diário de ocorrências" durante toda a prestação dos sewiços.

20.14

Elaborar relatórios e pareceres técnicos, a qualquer tempo, durante a execuçãodo objeto

ora contratado,de modo a permitir o efetivo acompanllamentodos trabalhospela
Funpresp Exe, sempre que solicitado, a serem entregues no prazo Gtxadopelo fiscal
técnico do contrato.
20.15

20.16

20.17

Fornecer à Funpresp Exe, sempre que so]icitados, e em tempo hábil, todos os
esclarecimentos e informações necessáriosrelacionados às atividades desenvolvidas por
força deste Contrato.
Obser='ar os Níveis h'mínimosde Sen'iço (FUNIS),fornecendo as infon-nações necessárias
para seu acotnpanhanleilto e aferição.
Não cmptegar menor dc dczcsscis anos, cxccto na condição de }\prendiz para os maiores

dc quatorze anos, nem pertnitir a utilização do traballlo do nlenot de dezoito anos em
uabalho noturno, perigoso e hlsalubte.
20.18

20.19

Propiciar todos os tneios e facilidades necessáriasà fiscalizaçãopela conta-atente,
cujo
representanteterá poderes para suster o sen,iço, total ou parcialmente, e]]] qualquer
tempo, sempre que considerar a medida necessária,com a devida motivação
Quando especificada,manter, durante a execuçãodo Contrato, equipe técnica composta
por pronlssionais devidatnente habilitados, treinados e qualificados para a prestação dos
SÜllrlCOS

20.20

Nlanter a produtividade ou a capacidade ntínima durante a execução do conUato
confonne art. 18, inciso 1, alínea"g", da IN SLTI/NIP n' 4/2014.

20.21

A contratada deve realizei a uansição contratual com transferência de conheciJnento.
tecnologia e técnicas etnpregadas,sem perda de infonnações, podendo ser exigido,
inclusive, a capacitaçàodos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará
a execução dos sen,iços.

20 22

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento
de cada parcela, de forma permanente.

20 23

Os direitos autorais da solução, do prometo,de suas especificações técnicas, da

documentaçãoproduzidae congêneres,e de todos os demaisprodutosgeradosna
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressada contratante, sob
pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

'©

$
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20.24 Quanto ao sigilo e conãdencialidade
dos dadose informaçõesdisponibilizadaspala
Funpresp-Exe para a perfeita execuçãodeste Contrato, a CONTRATADA se
compromete a:

20.24.1manter completo sigilo e confidencialidadesobre dados e infott-naçõesobtidos em
vhtude da execução do Conta:ato,bem como sobre todos os resultados e análises dele
decorrentes, obrigação esta válida mesmo após o encerramento do Contrato por
qualquer motivo, transferindo à Funpresp Exe a propriedade dos resultados para todos
os efeitos legais;

20.24.2 responsabilizar-se penal, civil e adminisUativamente pelos danos causadosdiretalnente
à Funpresp-Exe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de
seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidadea Hlscalizaçãoou o
acompanhamento da b'undação;
20.24.3 adotar as medidas e as políticas necessárias à preservação do sigilo e confidencialidade
dos dados e infonnações recebidos em virtude da execução deste Contrato;

20.24.4utilizar os dados e informações recebidos exclusivamentepara a execução deste
contrato;
20.24.5divulgar dados e infonnações somente após a prévia e expressaautorização da
autoridade competente da Funpresp-Exe;
20.24.6 utilizar empregados habilitados para a execução dos serviços, el-n conformidade com as
normas e determinações eln vigor.

20.25 Assumir as despesasdecorrentesdo uansporte, hospedageme alimentaçãoem ftJnÇão
da execução do ol)feto;
20.26 Instnlir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Fundação;

20.27 Quando no at-nbienteda Contratante, manter- os seusprestadores de serviços sujeitos às
suasnormas disciplinares, porém semqualquer vínculo empregatíciocom a FunprespExe;
20.28 Manter os seus prestadores de serviços e prepostos identificados por crachá, qual)do em

trabalho, devendo substituir imediatamentequalquerum delesque seja considerado
inconveniente à boa ordetn e às normas disciplinares da Funptesp-Exe; e
20.29 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desetnpenhadas,alertando
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Conuatada relatar
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de ftJnÇão.
20.30 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078/1990),
ficando a Conuatante autorizadaa descontar da garantia,caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

20.31 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregadosque
adentrarão a Fundação para a execução do serviço;
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20.32

Arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimcnsionameilto dos
quantitativos dc suaproposta, devendo complementa-los,caso o previsto inicialmente
cm sua proposta não seja satisfatório para o atendia)euro ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do $ 1' do art. 57 da Lei n'
8.666/1993;

20.33

Deter instalações,apatelhamento e pessoal técnico adequadose disponíveis para a
realização do objeto da licitação;

20.34

21

21.1

21.2

Fornecer, sempre que solicitado, ainosua para realizaçãode Prova de Conceito para fins
de comprovação de atendhnento das especificaçõestécnicas

DAS OBRIGAÇÕES DA FUNPRESP-EXE
Acompanhar e fiscalizara execuçãodo contrato por um representanteespecialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/1993.
I'roporcionai- à CONTRÀTA[)A

servicos
21.3

21.4
21.5

todas as facilidades para a perfeita prestação dos

\compRaI'ar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativos
e qualitativos, anotando eln registo próprio as falllas detectadas.
Rejeitar, no todo ou cm parte, o será'iço entregue em desacordo com as especificações.

\testar a nota fiscal/natura correspondente, após realizar rigorosa conferência dos
serviços pi-estados.

21.6
21.7
21.8

Efetuar o pagamentono preço e nascondições pactuadas.
Exigia:o cumprhnellto de todas as obrigações assumidaspela Contratada, de acordo com
as cláusulas conuatuais e os tet-idos de sua proposta;
Efetuar as retenções tl-ibutárias devidas sobre o valor da nota fiscal/futura fomecida pela

contratada,em confottnidade com o disposto no item 6 do ANEXO XI da Instrução
Nonnativa SEGES/i\ IPt)G n' 05/2017
21.9

21.1o

Noti6lcar a Conuatada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos sen,iços, Hcxandoprazo para a sua correção

Notnear Gestor e FiscaisTécnico, Administrativo e Requisitantedo conHato para
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, confonne o disposto no art. 30 da IN

SLTI/NIP n' 4/2014.
21.11

Encaminhar formalmente a deinailda, por meio de Ordem de Serviço, de acordo com
os critérios estabelecidosatesteTR, obsen,ando-seo disposto nos ans. 19 e 33 da IN
SLTT/N[Pn' 4/20] 4.

21.12

Receberos serviçosque estelaínem conformidadecom a proposta,obsen,andoo
disposto no art. 21 da IN SLTI/NIP n' 4/2014.

21.13

Aplicar à conuatada as sançõesadrúnistrativas regulamentarese conuatuais, quando
cabíveis.

\ÜÉ---
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21 .14 Não praticar fitos de ingerência na administração da Contratada, tais colho:

21.14.1exercer o poder de tnando sobre os empregadosda Contratada, devendo reportar se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previa o atendimento direto, tais colmo nos serviços de recepção e apoio ao
usuarlo;
21.14.2direcionar a contratação de pessoaspara trabaUaatna empresa Contratada;
21.14.3protnover ou aceitar o desvio de funções dos uabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destesem atividades distintas daquelasprevistasno objeto da contratação e
em relação à função específica para a qual o trabalhador foi conuatado; e
21.14.4 considerar os trabalhadores da ConUatada colmo colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmentepara efeito de concessão
de diárias e passagens

21.15 Assegurar que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo
do contrato, incluindo a documentação, o código fonte de aplicações,os modelos de
dados e as basesde dados, pertençam à Funpresp-Exe.
22

MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

22.1

Das Ordens de Serviço:

22.1.1 A Ordem de Serviçoé o instrumento formal pelo qual a Funpresp-Exeencatninhaa
detnanda de serviço para a CONTRATADA.
22.1.2 Todos os serviços serão iniciados, executados, entregues e avaliados em função de
Ordem de Serviço especíHlca,emitida por pessoal competente da Funpresp-Exe.
22.1.3 As Ordens de Sewiço serão emitidas, acompanhadas, revisadas e recebidas (aceitas) pela

GETIC
22.1.4 As Ordens de Serviço serão recebidas pela GETIC tanto em caráter provisório como
em deõnitivo.

22.1.5 As datas de início e término da execução dos serviços serão registradasna própria
r''\ .,].,.. ,]D ç'-j''r] ''.l

22.1.6 A intei-tupção na execução dos serviços não interrompe a contagem dos prazos de

execução contratual ou previstos no planejamento da Ordem de Serviço, salvo por
motivo formalmente justiHícadopela CONTRATADA e aceito pela Funpresp-Exe.
22.1.7 A Ordem de Serviço poderá ser replaneiada a qualquer tnoínento a critério da Funpresp

Exe, o que será registradono Histórico de Ocorrências.
22.2

Metodologia de execuçãodos serviços

22.2.1 Todos os artefatos e produtos dos serviços contratados serão avaliados pela equipe da

GETIC, com eventual suporte técnico de terceiros.
22.2.2 Serão considerados defeitos:
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22.2.2.1

22.2.2.2

Impletnentações que estejam ein desacordo com os requisitos estabelecidos;

Funcionamento irregular identificado na instalaçãoou operação do produto,
decorrente dos seus entregáveis previstos;

22.2.2.3

Artefatos

documentais

que

contenham

não

conformidades

redacionais,

incompletude, hacompatibilidades,divergências com as especificaçõesou
inconsistências em relação ao padrão adotado no âmbito da Funpresp-Exe;
22.2.2.4

A CONTRATA[)A

deverá comunicar

forma]mente

a Funpresp Exe quaisquer-

fatores que possam afetar a execução do serviço impactando os prazos, os custos
ou a qualidadedo produto a ser entregue,quer essesfavoressejam provocadospor
ela ou pela Funpresp Exe, antecipadamenteà ocorrência dos efeitos. A falta dessa
comunicação poderá, a critério da Funpresp-Exe, implicar a não aceitaçãodas
lus lítica tjvas .

22.2.2.5

A critério da Funpresp-Exe, as ferramentas utüzadas nos processose os tnodelos e
padrões dos produtos e artefatos poderão set atualizados em razão de evolução
tecnológica ou metodológica, devendo a CONTRATADA
se adequar cin até 30 dias
coJ:lidos

22.2.2.6

Todos os produtos resultantes dos seta'içou deverão ser elaborados pot pronissiotlais
dcvidanlcnre

qualintcados.

22.2.2.7

Após o recebhnento dos produtos previstos pata a Ordem de Serviço, será emitido
o Termo de Recebimento Pro\isório, na fet-ratnenta de abertura de chamados
fornecida pela CONTRATADA

22.2.2.8

Os produtos enueguesserão objeto de avaliaçãoe aprovaçãopela equipe da
GETIC.

22.2.2.9

O prazo para a correçãodas não conformidades é de checodias úteis após a
comum'Hcacao.

22.2.2.10

A CONTRATADA poderá solicitar formal-netlte à Funpresp Exe a extensão desse
prazo, antes de seuencerramento. Deverá constar da solicitação a proposta de prazo
e , su- lustiHlc,d.',.

22.2.2.11

O prazo pata recebimentodefinitivo dessessen'içouserá reiniciadoapós o
recebimentodos produtoscorrigidose a etnissãode novo Tendo de Aceite
Provisót-io, quando então serão reavaliados quanto aos critérios de qualidade e de
aceitacao.

22.2.2.12

Após a realização das verificações e validaç(1)esnecessárias, e não havendo ajustes a

realizar,a Funprcsp Exe etnia-á o Termo de Recebhnento[)eRinitivo.
22.2.2.13

O dhnensionamento da equipe para execução adequadado serviço contratado é de
responsabilidadeexclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o
cumprhnento integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos.

qÃ-

r

24
Fundação de I'residência Complementar do Servidor I'úblico Federal do I'odes Executivo -- Funpresp-Exc

SCN Quadra2 Bloco '\

'$

Sala202/203/204

11d.Cotporate l;inancial Conter Brasília/Dli - 70712 900 (061) 2020 9700
wwnx-.funpresp com.br

FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

DO PODER EXECUTIVO

C

J

Funpre$p; ::

'\

a.35.

-qe

23

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1

A fiscalizaçãotécnica dos contratos avaliará constantementea execução do objet6ge:
utilizará o Plano de Fiscalização,confottbe modelo previsto no Anexo 111para aferição
da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

23.1.1

não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou

\

\

/

/

23.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utihzá los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
23.2

A utilização do Plano de Fiscalizaçãonão impede a aplicaçãoconcomitante de outros
mecanismos para a avaliação da pi-estação dos serviços.

23.3

Durante a execuçãodo objeto, o fiscal técnico deverámonitoras constantementeo nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,devendo intervir para requerer
à CONTRATADA

23.4

a correção das faltas, falhas e irregular-idades constatadas.

O fiscal técnico deverá apresentarao preposto da CONTRATADA a avaliaçãoda
execuçãodo objeto ou, se for o caso, a avaliaçãode desempenhoe qualidadeda
prestação dos serviços realizada.

23.5

Etn hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA

materialize a

avaliação de desetnpenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
23.6

A CONTRATADA poderá apresentar Justi6lcativapara a prestaçãodo serviço com
menor nível de confonnidade, que poderá set aceitapelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidadeda oconência, resultante exclusivamentede fatores
imprevisíveis e alheiosao controle do prestador.

23.7

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínunos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devetn ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatórJO.

23.8

O ãisca[ técnico poderá rea]izar ava]iação diária, selnana] ou tnensal, desde que o período
escollaido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

23.9

O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionainento da produtividade
pactuado, sem peida da qualidade na execução go serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequaçãocontratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no S I' do art. 65 da Lei n' 8.666/1993.

23.10

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha suarelação
detalhada, de acordo com o estabelecidoneste Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivasquantidades e especiHlcações
técnicas,tais como: marca,
qualidadeefonna de uso.
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23.11

O acompanhamento
e a Ríscalização
da execução
do contratoconsistem
se na
verintcação da conformidade da prestação dos serviços e da alocução dos recursos
necessários, de fortna a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser
obsetn,adoo disposto nos artigos 58, inciso lr1, 66, 67 e 73 da Lei n' 8.666, de 1993 e
do art. 6' do Decreto n' 2.271, de 1997, devendo ser exercidos por unl ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados.

23.12

O responsável pelo acompanhamento

e niscalizaçào deverá ter a experiência necessária

para o acompanhamento e console da execução dos serviços e do contrato, cuja
incumbência é monitoras constantementeo nível de qualidadedos serviços para evitar
prejuízos, devendo intervir para corrigia' ou aplicar sanções quando verificar um viés
contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida, no tocante às
suas atribuições, podendo, inclusive, cuh-minarem rescisão conta-anual,
conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1993.
23.13

A execuçãodos contratosdeveráser acompanhada
e fiscalizada
por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a tnensuração dos aspectos mencionados
no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n' 05/201 7.

23.14

A niscalizaçào
de quc nata esteitem não exclui nem reduz a responsabilidade
da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregulatidítde, ainda que resultante
dc hnperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou enlprcgo dc material hladequado ou de

qualidadeinferior e, na ocorrênciadesta,não hnplica ein cotresponsabihdade
da
Conta-atenteou de seusagentesc ptepostos, de confonnidade com o att. 70 da Lei n'
8.666/1993.
23.15

A Funpresp Exe será reses,ado o dL-eito de [ejeitai- no todo ou etn parte os serviços
prestados, se em desacordo com o Contrato, devendo a Conuatada tefnzer os servicos
re)eitados sem ón us adicionais.

23.16 A assistênciada Hiscalizaçào
da Ftmpresp-Exe, de nenhum modo diminui ou altera a

responsabilidade da Contratada, na prestação dos serviços a serem executados.
23.17

Exigir a apresentação )untanaente com a nota Hlscal/natura, dos documentos
relacionados abaixo para conferência e posterior ateste:
,)

Certidão Negativade Débito da PrevidênciaSocial CND;

b)

Certidão Conjunta Negativa de [)ébitos re]ativos a Tributos Federaise à Dívida
X.tivada União;

.)

Certidão

Negativa

Distrital/h'municipal

de

Débitos

de seu domicüo

das

Fazendas

Federal,

Estadual

e

ou sede;

d)

Certidão de Regularidade do FGTS

:)

Regularidade nlscal, constatada através de consulta ''on lhe'' ao sistetna de
Cadastranlento Unificado de Foi-necedotes SICAF ou na ü-npossibilidnde de
acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eles-únicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

CRF;
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Certidão re)ativa à inexistência de débitos traballlistas extraída do sítio
htto :ZZwww. tst.ius.brZcertidao

23.18

O representanteda Funpresp-Exe deverá promover o regtstro das ocorrências
verificadas, aditando as providências necessáriasao atei cuinpl-imensodas cláusulas
contratuais, confoi-ine o disposto nos SSlo e 2o do art. 67 da Lei No 8.666, de 1993.

23.19

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas

pela Contratada ensejaráa aplicação de saílções administrativas, previstas neste TR e na
legislaçãovigente, podendo culminar em rescisãocontratual, confortne disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei No 8.666/1993.
24

DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS

24.1

Comete inflação administrativa nos ternos da Lei n' 8.666/1993 e da Lei n'
l0.520/2002, a Contratada que:

24.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidasem decortência da

conUataçao;
24.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.3 falhar ou fraudar na execuçãodo contrato;
24.1.4 comportar

se de modo inidâneo; e

24.1.5 conaeter fraude Ríscal.
24.2

O atraso injusdncado ou a inexecução parcial ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA

às seguintes penalidades:

,)

Advertência por escrito, quando praticar irregularidadesde pequenanaonta,assim
entendidas aquelasque leãoacarretem prejuízos signiHlcativospara a Funpresp-Exe;

b)

multa:

bl) de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia do valor do item inadimplido,
até o limite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento) do valor do item
inadimplido;
b2) de 10% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplido, caso a inadlmplência
ultrapasse o 30' (trigésimo) dia, o que poderá ensejara rescisãounilateral do contrato;

.)

Suspensãotemporária de participação eín licitaçãoe impedimento de contratar com
a Funpresp Exe, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d)

Declaraçãode inidoneidadepara licitar e contratarcom a AdininisuaçãoPública
enquanto perduraramos ínodvos determinantesda punição ou até que seja
protnovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que a Conuatada ressarcira Funpresp-Exe pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.
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24.3

A sanção de declaração de hiidoneidade obsen,a a competência prevista na Política de
\lçadas da Funptesp Exe, facultada a defesa do interessado no respectivo pt-ocesso,no
p'azo dc lO (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

24.4

As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

24.5

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de lO (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comurücação enviada pela Funpresp Exe.

24.6

Não seráaplicadatnulta se,comprovadamente,o atrasoda execuçãodos serviçosadvir
de caso fortuito ou motivo de forca maior.

24.7

As sanções previstas nas a]íneas "c" e ''d'' do subitein 14.] poderão tatnbém ser aplicadas

as empresas, em razão do presente contrato:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhhnento
de quaisquer tributos;
b) tenhan] praticado aros ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) dcmonstlcm não possuir idoneidadc para contratar com a Fuitpresp-Exe en] vhtude
de aros ilícitos praticados.
24.8

24.9

24.10

\ aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-seá em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
obsen,ando se o procedimento previsto na Lei n' 8.666/1993, e, subsidiariamente,na
Lei n' 9.784/] 999
A autoridade competente, na aplicação das sanções,levará ein consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, beta como o dano causado à
Funpresp-Exe, observado o princípio da proporcionalidade.
'\s penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no STCAF, sem prejuízo das
demais cominações legais.

25

DO PAGAMENTO

25.1

O pagamento deverá set efetuado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, setnpre
no mês subsequente da prestação do serviço.

25.1.1

A

nota

fiscal/futura,

contendo

o detallaamento

dos

sem,icos

executados.

deverá

ser-

entregueà Funpresp-Execom pe]o menos ]0 (dez)dias de antecedênciada data limite
de pagamento.

25.2

Os pagamentos decorrentes de despesascujos valores não uluapassem o lil-úte de que
trata o hlciso TI do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão set efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/batuta, nos termos do
art. 5', S 3', da Lei n' 8.666/1993.

@tl

+
$
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25.3

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
servidor/empregado competente, condicionado esteato à verificação da conformidade
da nota ãscal/natura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos
materiais empregados.

25.4

Havendo erro na apresentaçãoda nota 6lscal/naturaou dos documentos pertinentes à
contratação, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas

saneadoras.Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ânus para a Funptesp Exe
25.5

Nos termos do artigo 20, 111,da IN SLTI/MP n' 04/2014, será efetuada a retenção ou
glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:

25.5.1

não produziu os resultados acordados;

25.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade

mínima exigida;
25.5.3 deixou de utilizar materiais e recursos hutnanos exigidos pam fornechneilto da Solução

de Tecnologiada Infonnação,ou utilizalos com qualidadeou quantidade
inferior à
demandada;
25.6

A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente, mediante anuência da
Funpresp-Exe.

25.7

Seráconsideradadata do pagamentoo dia em que constar colmo emitida a ordem
bancária para pagamento.

25.8

Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência.

25.9

Constatando se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA,

será

providenciado sua advertência,por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Funpresp-Exe.
25.10

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a bunpresp
Exe deverá cotnunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal

quanto à inadimplênciada CONTRATADA, bem como quanto à existênciade
pagamento a set efetuado, pata que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
25.11

Persistindo a irregularidade, a Funpresp-Exe deverá adotar as medidas necessáriasà
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, asseguradaà
CONTRATADA

25.12

a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados nonnalmente,
até quc se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA
não regularize sua
siü.ração )unto ao SICAF

,/
\
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25.13 Somente por motivo de economicidade,segurançanacional ou outro interessepúblico
de alta relevância, devidatnente )ustiHícado,em qualquer caso, pela autoridade máxhna
da Funpresp-Exe, não será rescindido o conta-ato em execução cona a CONTRATAR)A
inadiinplente no SICAF
25.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

25.14.1A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamentepara as
atividades de prestação de serviços previstas no S5'-C, do artigo 18, da LC 123/2006,
não sofrerá a retençãouibutária quanto aos impostos e conuibuições abrangidos por
aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentaçãode comprovação, por meio de documento oGícial,de
que faz ius ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
25.15

Nos casos de eventuais acasos de pagamcnto, desde que a CONTRATADA
não tenha
concorJ-ido, de alguma fortna, para tanto, bicaconvencionado que a taxa de compensação

6manceiradevida pela FunprespExe, entre a data do vencimentoe o efetivo
admlplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
ENI = 1 x N x VP, sendo

Ei\l = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a dera prevista para o paglimenro c a do efcrix o pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga

l = Índice de compensação 6manceii-a= 0,00016438, asshn apurado
(r.v - iooJ
365
= Pop'celltltaí

cía ta,la

a)l!ea!

(õ - 100.)

36S

0,00016+38
26

DOREAJUSTE

26.1

Decorridos 12 (doze) mesesda data da assinaturado Cona-ato,o valor correspondente
aos sen'içou será teajustado aplicando-se o
;!111ple--=-:1.1?11:A
- acutnulado no período, nos termos da Lei n' 8.666/1993, art. 40, Xll,
c/c art. 55, 111

26.2

])ara Huls do cálculo do reajuste anual será setnpre utilizado o índice (IPCÀ) do mês
anterior

26.3

ao dos marcos

inicial

e Rínal.

Caso o índice estabelecidopara reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer ronda
não possa mais set utilizado, será aditado em substituição o quc vier a set deter-ninado
pela legislação então em vigor.
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26.4

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para rea)ustalnento do preço do valor remanescente.

26.5

Nos reajustessubsequentesao primeiro, o intenegno mínimo de uin ano será contado
a partir dos efeitos Hulanceiros do último reajuste.

Equipe de Planejamento da Contratação

ll - Integrante Técnico

lll - Integrante Administrativo

Brasília, 28 de dezembro de 2017

Brasília, 28 de dezembro de 2017

l - Integrante Requisitante
B

.''3

de dezçmbrg de 2017

'LKD-

Aprovo o presenteTendo de Referência
Brasília, 28 de dezembro de 2017

CARLOS nKNKIQU

,EVEDO MOREIRA

Gerente de Tecnologia e Informação
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ANEXO 111DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANO DE FISCALIZAÇÃO
CONTRA TO N':
0RDEi\{ DE SER\ 'lÇO N';
PREPOST0 D.4 CONTRÁTHD.râ
Z),4TH:

1.Aferição do Indicador de Produtividade Média (IPM)
Aplicado aos serviços=

Metas a cumprir
Periodicidade

(exceto tllajlutenção conetiva)

conformidade com a produtividade Especi6ícadana OS
.]. cada OS emitida, após a homologação da entrega

1])i\l = [ (PF hlnal/ N' sprinrs.realizadas) / (PF estimado / N'

sprints estimadas)]x 100
Onde:

Fórmula

e Pb final: qullntidade de poldrosde função na contagem final do produto dll OS
e PF.estlnaado:quantidade de pontos de fuílçào obtidos tnedtanre contagem
estimada ao início

e N' sprints rcahzadas: quantidade de sprinís realizadas na execução da OS
B N' sprinrs estimadas: quantidade de sprints estimadas para a realização da OS

Acima de 100%
Retenção ou glosa

.\ceitáve

Abaixo de 75%
Resultado

indicador:

Nào se aT)bca desconto

.Aceitável
Entre 75% e 84,9% Sancionável

Entre 85% e 99.9%

Sancionável

ou glosa

Não se aplica desconto ou glosa
2% sobre o valor da OS
5% sobre o valor da OS

IPM=

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
Aplicado aos serviços:

À,lanutencào

Metas a cumprir:

Nlanurençào

Periodicidade:

Fórmula:

correux

a

correüva

com

realização

de

testes funclÓnais

e

subsequente

disponibilização da solução no ambiente da FunnresD Exe

\ cadaOS emitida, após a homologação da enuega

. Prazo Realizado= Quantidade de tempo, em urudadedeGlnidaiia OS
(minutos, botas, dias ou tneses), decorrido entre a abertul-a da OS e a

disponibilização da solução, etn ambiente da Funpresp Exe, da versãoque
recebeu o aceite

e I'rezo.Nláxinao = Prazo mánmo acordado entre as partes para realização da
t)lera deste indicador, em unidade de minutos. horas. dias ou meses
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Até 100%
Retenção ou glosa:

Aceitável

Não se aplica desconto

ou glosa

Entre 100,1% e 150% Sancionável 1% sobre o valor da OS
Entre 150,1% e 200%: Sancionável 2% sobre o valor da OS
Acima de 200%
Sancionável 5% sobre o valor da OS

Resultado
ndicador:

Gestor do Contrato
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Funpr.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE PATRIMÓNIO, LOGÍSTICA E CONTRATAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DESPACHO

Assunto: Contratação de empresa especializadapara na prestação de serviços de fábrica de sofKvare
1.
Trata o presente pi-acesso sobre a contratação de etnpresa especializadapara na prestação de
sewiços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de
sofhvate, nas linguagensJava, JavaScript, PHP e .NET, cuja análise por parte da Gerência Jurídica
foi objeto do Parecer n' 84/2017/GEJUR/FUNPRESP-EXE, às fls. 103/113, que reconaendoua
apresentaçãode justificativas acercados itens 26/30, 32/33, 35, 37/42, 44 e 46/54, bem como os
devidos ajustes no Edital.

2.
Considerando o caráter técnico dos itens 33, 34, 35 e 42 do Parecer,a GELOG encatninhou
o processo à Gerência de Tecnologia e Inforl-nação (GETIC), solicitando a competente
manifestação, bem como os ajustes necessários no Termo de Referência.

3.

Em resposta,
a GETIC nos encaminhou
o Tertnode Referência
ajustado,
datadode

27/12/2017, assinadopela Equipe de Planejamentoda Contratação EPC

e aprovadopelo

respectivoGerente, bem como o Despacho, datado de 27/12/2017, tambétn assinadopela EPC, no
qual teceu considerações e apresentou lustiHlcativas acerca dos itens do Parecer, conforme requerido

pelaGELOG
4.
considei'a

Acerca dos itens do Parecer, de competência
rÀp.

desta GELOG,

tecemos as seguintes

-

Item 26 do Parecer Saliente-se,
adeinais,a necessidade
de observânciado 121;azQ
!11Í!!j!!Ude 8
(oito) dias úteis enfie a última publicação do aviso contendo o resumo do edital e a data de
apresentaçãodas propostas, nos ternos do inciso V do art. 4' da Lei n' l0.520/2002.
Manifestação

da GELOG

-- Será observado.

Item 27 do Parecer No que diz respeito à forma de divulgação a ser utilizada no pregão,
deve-seatentar para o disposto no art. 17, inciso 11,do Decreto n' 5.450/2005, considerando que o

valor estimadoda pretensacontrataçãoé de R$ 684.455,70
(seiscentos
e oitenta e quatro n-ü
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), confonne informado pela Gerência de
Património e Logística à fl. IOI/v
Nlanifestação da GELOG

Será observado.

Item 28 do Parecer Por prÜ-Deito,importaJlte atentar para o que dispõe a Orientação Normativa
n' 2, de I' de abril de 2009, que assim reza:
)s ijlst[[i[ne[tLos dos contratos, colida)tiose demais 4ttstes, be]n co]]zoos ]eQectiuos aditivos, de e]ti inteAI'm'itilz único
processoadministlatiuo, deúdatlleltle alituaclo epli seqi.têltciactoltolóÊca, ittttnetado, nibt'icado, contendocada t,oLi.ttlteos
reWectiuos l.ei }zos cle abri'hiia

e elicet'i'aPlzettfo.

Manifestação da GELOG -- Os documentos que compõem o Edital estão
Orientação Normativa n' 2/2009.
J9e
C

consonância
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Item 29 do Parecer

Observa-se que não consta dos autos, conforme determina o art. 38, íuP///, da

Lei n' 8.666/1993, e os ares.8', 111,e 30, V, do Decreto n' 5.450/2005.autorização da autoridade
comoetente Data a abertura da licitação. o Que deve ser providenciado Dela área técnica.
Manifestação da GELOG -- Será obsen,ado. A autorização da autoridade competente constará no
Despacho subsequente a este

Item 30 do Parecer
Equipe

de Planejamento

O Termo de Referência(fls. 18/30v), pot sua vez, contém assinaturada
da

Conuatação

e expressa

aprovação

pela

autoridade

competente,

Se1111g

necessário,entretanto, que a autoridade motive a aprovaçãodo TR. conformepreconizao
inciso ll do art. 9' do [)ecreto n' 5.450/2005 e o S6' do art. 14 da IN n' 04/2014.
Manifestação da GELOG --A motivação da autoridade competente coílsta do novo Termo de
Referência, nos ternos recomendados.

Item 32 do Parecer Entretanto, sobre a referida planilha, é necessário que a área técnica
observe as disposições da IN n' 5/2014, que exige a pesquisa ao menos de três preços OI
fornecedores,salvo justificativa da autoridade competente. Ademais, é fundamental que
planilha de preços médios estimados conste dos autos, datada e com a identificação do
responsável pela sua elaboração (Acórdão n' 304/2006 -- Plenário do TCU) e que seja
conferido juízo crítico acerca de sua consistência. Senãovejamos:
\t'F. 2' ,A pesqilisadepaços sei'át'dali'Nada
?lledianlea itEili=gçàodosservil)ires
pai'àpneri'os:
(,41tel'ado
pela Instn,[çào
No1'p}/afia-ci n' 3, de 20 de abr'il de 201 7)
é

)

S2' Serão utilizados, conto metodologia para obtenção do preço dç {q@rêllç!&par;r4
a mediana ou o menor dos valoresobtidos na Pesquisade Dteços
desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais l)reço$, o/ ///dai- de ///7p o// #7ah dOJ
pmârlzetios adotaclos nestealliga, desconsidetaclosos t,aloles ittexeqítít,eis e os excessil,apnenteeles,idos.

G41teiado pela

]nsrnlçào
Nop7}/atei,a
n' 3, de20 deabrilde2017)
é..)

SÓ'Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente. será admitida a
esquisa com menos de três preços ou fornecedores.'' (.41telado
T)ela
Instl'lição
\qoi'lnatii'an' 3, de20
de abpilde 2017).

Manifestação da GELOG -- No intuito de atender este itetn do Parecer, realizamos nova pesquisa
no site do Painel dc Preços, tendo encontrado uma conuatação efetuada pela empresavALEC,
anexaa esteDespacho, cujo va]or unitário do ponto de função foi de R$ 1.029,60(um mi], vinte e
nox'e reais e sessentacentavos). Portanto, diante disso, supriu sc a exigência de 03 (três) propostas
para a estimativa, testando conRu.madea adequaçãodo valor total estio-nadoobjeto da certificação da

Gerência de Contabilidade e Finanças, R$ 684.455,70 (seiscentose oitenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e cnlco reais e setenta celltavos).

Item 37 do Parecer Quanto à devida instrução processual,deve-seaindaobsen,aro contido
no art. 30, do Decreto n' 5.450/2005, bem como, supletivamente, no art. 38 da Lei n' 8.666/1 993.
Manifestação

da GELOG

-- Será obsen,ado.

Item 38 do Parecer E necessário, ainda. em atendimento ao art. 3'. IV. ÇÇI' e 2' da Lei n'
l0.520/02 e aos ans. 9'. VI, lO. 11.12 e 30, VI. do Decreto n' 5.450/05. que conste dos autos a
designação do Pregoeiro e eauine de apoio. o quc deve ser observado nela área técnica.
Manifestação da GELOG -- A designaçãodo pregoeiro e equipe de apoio foi encantadaaos autos
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Itens 39/41 do Parecer
&

39

Por oportuno, segueem anexo, a título de colaboração,lista de verificação, elabo'
Consultoria Geral da União/Advocacia Gei.alda União, que se constitui em diretriz a Hlmde aii
a área técnica na cornetainstrução processual no que pertine à fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eleuânico.
40.
Tal lista, nos termos do art. 36, IN SEGES/MPDG n' 05/2017, deve nortear a análise,
pela áreatécnica, da conformidade legal do procedhnento administrativo antesdo envio do processo
para a Gerência Jurídica, o que deve ser observado nas próximas contratações.
Manifestação da GELOG -- A lista foi inserida no início do processo.
41.
Adenlais, alerta se para a lista de verificação prevista no inciso ll do art. 2' da Orientação
Nonnativa SEGES/MP[)G n' 2, de 6 de junho de 2016, que deve ser juntado no processo colmo

instrumento de transparênciae eficiênciadurante a fase de seleçãodo fornecedor, após a
adjudicação, quando realizada pelo pregoeiro, ou quando houver recurso, após a análise deste.
Manifestação

da GELOG

-- Será observado.

Itens 43 e44 do Parecer:

43.

(quantoà minuta de edital de fls. 70/77v,tem-seque a Gerênciade Patrimónioe

Logística, por meio da Nota Técnica n' 712/2017/GELOG/GELOG/Funpresp-Exe (fls.
Lb\ IXUZà,

E mou que "0 E.diLal do Pregão E.letlâtlico n' 023j2017

bascottse }ia ttzimtla-padrão elabntada

pela Advocacia-Gu'al. da Ultimo, pata sei'açoscmltini,lados,sulz dedicaçãoexclusiva de meãode obra (attzpla

JOa/#a@apâa9
'{ Na sequência,teceu considerações sobre as alterações/supressões realizadasna referida
minuta.
44.
Trata-se, assim, do atendhnento ao art. 35 da IN SEGES/MPDG n' 05/2017, que deve ser
observado nas prÓxiJ-nasconuatações também quanto às minutas de Tennq. de Referência e de
Contrato, confonne, aliás, consta do Anexo V da aludida IN, que diz que 't)ez,emíer //#qadúial
modelos de }tzimttas parti'miioxados

de Ter»ios de R4erêllcia

e PmÜelos Básicos da Adtpocacia

Geral

União,

obset'Dadas

as diletüxes diq)orlas }tesleanexo

Manifestação da GELOG -- As recotnendações serão observadas.
Item 46 do Parecer - Seguem, portanto, as seguintes considerações sobre as alterações/exclusões
realizadasna minuta de edital de fls. 70/77v, tomando por base a rúnuta padrão da AGU:

preâmbulo (f1. 70): fazer renaissão à IN SLTI/MPOG n' 04/2014;
Manifestação

da GELOG

-- Recomendação atendida.

subiteln 4.2.6 (f1.70v): a própria área técnicalustiRícou,à fl. 101, a inviabilidade de participação de
cooperativas no pregão ein análise, motivo pelo qual o presente subitem deve ser retirado do Edital.
Manifestação da GELOG: A vedação de participação de cooperativas se Justifica devido à
necessidade de subordinação do obreho (quem executa) para o contratado (a pessoa responsável
pela entrega dos serviços e cumpúnento das obrigações cona-anuaisem geral), o que, por sua vez,
gera a pessoalidade da relação. Além disso, os serviços se caracterizatn também pela habitualidade,
visto que serão executados durante o prazo de 12 (doze) meses,com possibilidade de prorrogação
por iguais e sucessivosperíodos até o limite de 60 (sessenta)meses.
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Funpresp
subirem 8.8 (fls. 73v/74): a áreatécnicaafhmou que não hlcluiu o subitem 8.8.2 da minuta padrão:
quc anta da comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, Justificando que ')/âo xeaP#(n/p/a ri/e aó#b/o
'l
Sobre o assunto, ressa]te que a a]ínea "b" do item ]0.6 do Anexo VT] A da IN SEGES/MPDG
n. 5/2017 exige a comprovação de experiência mínima de 3 anos, que pode ser dhTlinuída ou
suprimida (item 12 do anexo Vll A da IN n' 5/2017), desde que haja justificativa a i-espeito, na
medida em que gera t-naioresriscos para a Adminisuação e não deve ser adotada em qualquer
licitação, o que deve ser observado pela área técnica.
Manifestação

da GELOG

-- Reiteratnos a inaplicabilidade no Edital dos subitens a que se reportou

o Parecer, 8.8.2.3 e 8.8.2.3.1,em face de que cerceariama participação de licitantes, prejudicando a
competição. Desta fonlla, para este objeto tais subitcns não serão inseridos.

subitem 14.1 (f1. 76): apesarde a área técnica aGm-nar
que se utilizou da n'\inuta padrão, Ên
verificação meratnente exemplificativa, obsen,ou se que o subitem 14.1 do edital em análise não
corresponde ao consignado na i-minutapadrão, elencando, inclusive, requisitos de prorrogação
revogados pela IN [l' 05/2017. Por tal motivo, DEVE A AÉREATEÇINIÇ:A, além de adequar a
redução desse subirem à do subirem 14.1 do TR, nos tnoldes sugeridos no presente opinativo,

CUIDAR PARA A UTILIZAÇÃO EXALA DA MINUTA PADRÃO. APONT.ANDO E
TUSTIFICANDO
TODOS
OS ITENS
.ALTERADOS.
SUPRIMIDOS
ACRESCIDOS. em atendimento ao que preceitua o art. 35 da IN n' 05/2017.

E/OU

Manifestação da GELOG -- Aiustainos no novo Edital o subitcm mencionado e os seguintes
constantes da n-finura padrão daAGL

Item 47 do Parecer-ouanto à minuta de terno dc contrato de fls. 93/99, tem seconsignarque
as obsen'ações e apontamentos feitos nos instrumentos anteriores (I'cano de Referência e Nlhluta

de Edital),:devemser replicadospara o insuutnento contratual, de modo que se tenha uma
uniformidade de ternos e preceitos
Manifestação

da GELOG

-- Recotnendaçào

acatada.

Item 48 do Parecer -E necessário,ainda, que seja elaborada Nlinuta de Ordem de Execução de
Serviços,considerando que a execuçãodo objeto conuatual, confonne disposto no subitem 1.2 do
Tendo de Referência (f1. 18), ocorrerá naedianteordens de sen'içou. Para tanto, além de replicar o
apontamentos feitos nos instrui)entos anteriores (]'ermo de Referência,N'minuta
de Edital e Nlinuta
de Contrato), de modo que se tenha uma uniformidade de termos e preceitos,a minuta de ordem

de execuçãode serviços deveseguir o modelo previsto no Anexo V-A da IN SEGES/MPDG
n' 05/2017, contendo, no tnínimo, os seguintescampos:
a) a idetltifzcaçãodo l)adido;
b) a identificaçãoda colitialada;
[) a cletntiçào e eQeciÜtcação dos snn,içou a seiep]i teali-nados;
[l) a pi'guia eslitnciriiJa da qi]aitEidade de l)alas clep]ía]tdadas }ia ieali:Lição

da atit,idade desigitada, cona a }eWecrii,a

metodologia uLili'cada pata a sita qitalit$cação, nos casoseln qite a úttica opção l,iápellol a teptzunelaçãode sut-içou
T)oi'l)oi'as traball)abas;
e) deptzaisdetalbaptielitos coltzpatíi,eis caIU a joi'fila

da ptcsraçào dos sen,idos; d.6) o local de teali:anão

dos set't,içou;

Í) os )'eciii'sosjlnanceil'os; d.8) os ci'itél'ios de ai,aliaçào dos sen,içou a sel'epalI'dali-Nados;e
g) a iclellt®caçào tios teWonsál'eis pela solicitação, cit,aliaçào e ateste dos sem,içouieali:Lidos. os vitais }tão podeltl tet
nem)t.t n pilltiilo

collz a ellzl)lesa ottlialada.

,

.,,-'.

./
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Manifestação da GELOG -- Recomendação acatada. Foi iil
Jn ,nn,]-]n
L+\./ lllv\l\,l\.f

o anexoV no Edital, que se bata

,q. r),,]-«.
,]- T;.,.....=.
J. çQn'.nn\A(l \./L\+LLll \4\, Xaz\Ç\,L+qJ.dl\./ \&\, LJ\,l V l\l.vD.

Item 49 do Parecer - Faz-se necessário consignar, ainda, quando da efetivação da conUatação, para

o atendimento da seguinte deliberaçãodo Tribunal de Contas da União, que determina que conste
dos autos comprovante de designação de representante do órgão/entidade responsável pelo
acompanhamento e Híscalizaçãoda execução contratual:
.,4CORD,.'!M os Ministros do THbz,tRaIde Contas da União, teiltzidos erlzSessãoPlenária, diante das
iates expostaspelo B.elator,em:

9.2. corrifutidametito
no art. 250, incisaIL, do Re$ttzutto
\ntet'tto,deLerminal
à AgênciaFqaciollal
de
E.tte®ta ELétúca a adição das segllintesploúdêndas:

é..J
9.2.9.

faça constar dos processos de coltLratação cottzPtouante da designação do wP)esetttatite da

Adllzinisttação lesponsátJel
pelo acompallbamentoe .Rscaliaxação
da execuçãodo le+ectiuo canil'ato, eltz
obset't,aliciaàs eúgenúas contidas tios ates. 58, 111, e 67 da \-ei 8.óóól9i3;

qNc6tàã.o d' C4alZnüA

Plenário).

Manifestação da GELOG: Seráobsewado.
Item 50 do Parecer - Alerta-se que os termos do Edital, bem colmo do Termo de Referência,da
minuta contratual e da minuta da ordem de execução dos serviços devem estar eín consonância

entre si, de modo que não contemplemdisposiçõesdivergentes,ressaltandoque o examee a
avaliaçãodos aspectosde natureza técnica são de incumbênciae inteira responsabilidadedos
gestores competentes da F'unpresp Exe.

Manifestação da GELOG -- Os mencionadosinstrumentos estãoaderentesenfie si.
Item 51 do Parecer - Importante ainda registrar que o Tendo de Referênciaassinadoe aprovado
pela autoridade competente (fls. 18/30v) deve set sempre idêntico àquele constante como anexo ao
instrumento convocatóno
Manifestação da GELOG -- O Termo de Referência assinado e aprovado é o mesmo instrumento
que consta do anexo l do Edital.

Item 52 do Parecer - De acordo com o art. 2' do Decreto n' 7.174/2010, que regulamentaa
rrlntrata-;'.

)nv

,4.

hDnc

n ',Dl-,;,n-

,+.

;..f-..qmÁt;,.

o n.-Fa.n..=n

...l.

A,4.n;n;.FP..Xn

l).qkl;..

li.,l.-.l

.=n

4\ L/\-Ria \- J\-J.Yxql-\-riJ
\.L\-JUILILvllllaLIL( ç rLULvlllrlba\J IJ 1(! J l\411UlllDLI(l\dl\J l L#IJll\prl l L\xblíLI) Dcl\J

vedadas especiHícações que:
li) }tão reP)esenteltia leal detliaucla de deseltipeltlloda ór8Poou ett idade; e
(ii) }tão e:xplicitepn métodos objetit'os de ltiensiti'ação do dose»tpettbo dos setpiços;

Manifestação

da GELOG

-- Conforme

tnanifestação da GETIC

as especificações da demanda

estão adequadas

Item 53 do Parecer - Já a IN SLTI/MP n' 4/2014, ein seu art. 7', apresenta,dentre outras, as
seguintes vedações:
(a) estabeleceruíncitlo de sltbordinação colll filtlúonáüos da coltti'atada;

iU)indicam'l)escoaspara campal'o quadrojlmcioltal da contratada;
lc) denzmtdara exectlçãode sev'açosOll tcinjas qile escaPerlz
ao escapodo oblelo da contratação, }lesnzoque haja
assenti?nelttodo T)repostootl da pl'ópúa colltlatada;
Fundaçãodc PrevidênciaComplementardo Servidor Público licdcral do I'odor F;êÓIH6tí':rynpresp-Exe
SCN Quadra2 131oco
/\ Sala202/203/204 11d.Corporate FinancialCentcr Brasília/15Íi 70712/900 (061) 2020-9700
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SERVIDO KgPÚBLiC01 FEDERAL

DO PODEl$EXECUTIVO

Funpresp
(d) tee?tzbolsai
defesas cota tlati9otLe, llo4edagelti e oiiltos citstos ol)eiacioliais,qiíe deueltl set de exclitsiua
ie+onsabilidade da collttatada; e,
(e) pICHel exigÊltcias qite constitiianl inlen,ençào index,ida da Fundctção tia gestão lutei ua tios Joinececloies.

Manifestação

da GELOG
estão adequadas.

-- Confonnc

manifestação da GETIC

as especificações da demanda

\[ém disso, o art. 5" da IN SLT]/]v]]) n' 4/20]4 dispõe quc não poderão ser objeto de contratação:
l

rlzais de rllli l Solltçào de'\-ecnoloÚa da \njoi'»}açào eltz ltpli itnLco onhalo; e

11 gestãode processosde Tecltolo$a da \njotFliação, ittcl.ltilido gestãocle segiilaltça da i)i+oi'mação.

Manifestação
da GELOG
estão adequadas.

-- Conforme

manifestação da GETIC

as especiHlcações da denaandíl

5.
Neste contexto, encarúnhamos o processo à Diretoria de Adtninistraçào para autorizar a
realizaçãoda licitação, mediante a publicação do aviso no Diário OHícial da União.
Brasíha,28 de dezembro de 2017.

%

JoÃOBA'

a

{

EJ/SUSSÀNTANA

Coordenado«de

Licitações e CoREi-aros

1. De acordo

2. Autorizo a realização da hciração, mediante a publicação do aviso da licitação no Diário Oficial da
União.

DÜ.etor de Adímnisuacã(i'Substituto

[;undaçãodc Previdência
Comp]emcntarc]oServi(]or]'úb]ico ];cdcra]do ]'odor ]]xecutivo-- Funprcsp-Exc
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PREGÃOELETRÕNICO

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

Valec Engenharia Construções e Ferrovías S/A

Pregão Eletrânico N' 00005/2016(SRP)
RESULTADO POR FORNECEDOR

02.277.205/0001-44

Item Descrição
GRUPO l

- VERT SOLUCOES EM INFORMÁTICA LIDA

Unidade de Fornecimento Quantidade

Irl'i f-t'imjr

Valor Unitário

ValorGlobal
R$ 12.956.806,8100

Total do Fornecedor:

R$ 12.956.806.8100

Valor Globalda Ata

R$ 12.956.806.8100

:

Rel atú ri D

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregão/ataO.asp

1/1

verá

€.:

Tecnologia
Performance
Resultados

.8

X

3'l
/

4.Proposta de Preços
Em atendimentoao Edital do Pregão Eletrõnicong 05/2016, apresentamos a
seguinte proposta de preços (todos os valores em R$):
Item

l

Licenças de uso da Solução

1.1

Licenças do sistema de gestão
Licenças
de pessoas
Licenças para se/teares de
apoio
fornecidos
pela Pacote
contratada

1.3

Preço unitário

Preço total

(em R$)

(em R$)

].500

R$ 1.092,0000

R$ 1.638.000,00

l

R$
1.047.156.9100

R$ 1.047.156,91

Unidade

Descrição

A

Qtd

R$ 2.685.156,91

Subtotallicenças

2

Serviço de implantação

2.1

Instalação e configuração do Pacote

l

R$ 561.007,5500 R$ 561.007,55

2.2

Planejamento da implantação

Pacote

l

R$

2.3

Execução da implantação dos
seis processos de trabalho de Pacote

l

Ambiente Computacional

trabalho
B

1.542.647,0200
R$

6.755.148,4300

Serviço

3.1

Manutenção evolutiva

evolutiva

de

R$ 6.755.148,43
R$ 6.965.903,00

Subtotal implantação

3

R$ 1.542.647,02

manutenção

C

Ponto
Função

de

500

R$ 1.029,6000

R$ 514.800,00
R$ 514.800,00

Subtotal manutenção

4

Treinamento

4.1

Treinamento TI

Turma

l

R$ 46.640,2500

R$ 46.640,25

4.2

Treinamento Gestores

Turma

l

R$ 25.917,2700

R$ 25.917,27

trabalho principais - Serviços Turma
de Administração e Gerências
de Processo

2

R$ 47.690,8100

R$ 95.381,62

Treinamento seis processos de
4.3

84
Brasília

São Paulo

T +55 61 2103 1000

T +55 ll 2928 2928

SHS Qd. 6 CJ A BL A. salas 402/3/4 e 406
Centro Empresarial Brasil 21 Asa Sul

R. Luigi Galvani42, conjuntos25
e 26

70316 102 Brasília DF

Edifício Berrini Sul Brooklin Novo
04575 020 São Paulo SP

A

vef'L
4.6

Tecnologia
Performance
Resultados

Treinamento de passagem de
conhecimento tecnológico e Turma
funcional.

D

l

R$ 43.682,1200

Subtotal treinamento

R$ 236.546,90

5

Suporte Técnico
Suporte técnico da Solução de

meses

5.1

gestão de pessoas e dos Mensal
se/fwares de apoio para o
primeiro conjunto de licencas

Até 24
R$ 27.562,5000
meses

E

l

Subtotalsuportetécnico

F

R$ 43.682,12

TOTAL

R$ 661.500,00
R$ 661.500,00
R$
12 q56 8n6 81nn

85
Brasília
T +55 61 2103 1000

São Paulo
T +55 ll 2928 2928

SHS Qd. 6 CJ A BL A, salas 402/3/4 e 406
Centro Empresarial Brasil 21 Asa Sul

e 26

70316 102 Brasília DF

Edifício Berrini Sut Brooklin Novo

R. Luigi Galvani 42, conjuntos 25

04575020 São Paulo SP

A
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EXTltATO

l)E 'l'Elti\lO

l)E

Processo: {)3622.0{){)242/201S-6)9.

.LISOS DE !.ICI'l'AÇÁ0
PREGÃO ELETRõNI(:0 N: IS/2017

DOACAO

(il (um)

Disco

Rígido.

no valor

total dc .RS 509.279.33

RECONDICIONAh4ENTO DE COh4PUTADORES DA UNIVElt-

Sll)ADE FEDER/\] DO VALE])O SAO FRANC]SCO
- CRCUNIVASF.

tcmplando os serviços dc retirada das placas existentes. a limpeza do
local. o descarte aclcquado do matcHal c a instalação dos
dos novos
evestimcntos.
tos. AIKrtuÜ: 19/01/2018,às 10 horas(horário dc Bra
;alia). no s teRIa Coinpmsne
0 edital encontra-scdisponível
sitas xwvw.comprasnct.goçcl)r c www.funprcsp.com.br.

Santanü Passos (pelo doador) c Luzia Marisy

l

l

prestação
dc serviçosdc dcscnsolvimcnto
c manutenção
dc se

Sltcs:

UNIDADE ESTADUAL EM SÃO PAULO
DIVISÃO DEI'ESQUILAS DESÇO PAULO

provücla.a viliitqjositllidc ccoilâmjca pilni .!.IBgE:

:t.gov.br e www.t\tnpíesp.com.br.
EI,E'l'ltÕNI(:0

N!

27/12/2020. Valor Total: RS88.920.00. Fonte:
2017NE80S602. Data dc Assinatura: 27/12/2017.

14/21) 17

}i 1111
nrcs

X

tom

e

l

S

:

rário dc Bntsiliu).no sistemaCulnprüsnct
lias sitas: www.compras
O edital encontra-sedisponívelnos
nc gov.br c www.lltnprcsp.com.br.

JOGO BA'l'lST.A DE .ÍESUSS/\NT/\N/\
Pngociro

l

DE GEOGRAFIAE ESTA'rúSTiCA
UNIDADE ESTADUAL EM GOLAS
l)E ('ONTR,\TO

N! 11/2017 UASG 114fi27

N" Processo: 0365200096 1 201794.

Scwiços Gerais [tda. Constnitora C]ark Lida- Lctcon ('onstíutora
Lida c ConstnltonaOhaonu Ltdü
[il)SON \v/\N])]IR [.]11 1;0NT..\N/\

PUNnAÇÃoiNsrivuro DE PKSQuisA
ÉCONâh'FICAAI'LACADA
DE C'ONTl{.AI'O

(SICON - 28/12/2017)

SECRETARIA DO PAI'R[N']ÕN]O DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NO ACRE
}:XI'RATO l)E l)ISI'l(NS#\ l)E l.ICll'AÇAO
Processo n' 05540.001767/2013-95
Obct Cessão dc Uso Gratuito. d

N! .11)/21)17 UAS(;

móvel

da União ao Estado do

Finalidade: hlstalação dn Secretaria dc Estado
florestal e ProduçãoFamiliar SEAPROF
arl 17
nciso l1, da Lei
Fundamentolegal: art
17. $
1 2'. Incisa

rcgistratlo

113601

l 8.666/93

do Património
Jn U
}=Klnllo (lon Acre Lucianit Vidcl dc N'lotam. Rali I'icada
pelo Secretáriodo I'atíimõnio da União Sidrack Correia Neto.
Dispensa de Licitação Declarada pela Supcrintendeni

SUPERINTENDÊNCIA EM ALAGOAS
1.;XI'R/\TO l)E I'Elti\10
1)1Ç I'Elti\llSSi\0

dn ('EI.

(SIDEC - 28/12n017) 114629-11301-201 7NE800008

EXTltATO

[)ISPENSA N' 29/2017. Contnltantc: FUNDA\CAO INSTIT BatAS
DE (;EOGRAFIA-E ESTA:l'líTICA IBGE. CPF Contratado:

PREGÃO SISPP N' 12/2014. Contratante:h41NISTERIO DA FA
ZENDA .CNPJ Contratado: 05946982000 122. Contratado ltEDF
DE CONVÉNIOS DO 13RASIL -SERVICE LIDA - N'IE Objct.
Pronog;tt o prazo dc vigênciado.contrato CI'2014 i l partir dc
05/01/2018 a 05/01/2019.Fundamento Legal Lci Fcdcra 8.666/93
Vigência: 05/01/2018 a 05/01/2019.\flor Totul= R$4.913.10 Fonte
1/1#20 17.
1330ooooo - 20 17NE80t) 160 Data dc A.ssiitai

1)a matrículan' 732 do Rcgistrodc ImóveisdaquelaComarca.
dc Extensão Agia

[?:i']'Hà.=Ê:ê':]X.i]H%=1.Ti]::]]]E..'eDs
c.]]::.H::]
í'rt\iclcltlc

N" Processo: 10292001 691201498

N,Ittnicipio dc Epitaciolândia/AC, cum arca dc 7.479.69ni

Comunicamosque no certame acima indicado foram ina
bilitadas us seguintes cinprc9s.: ('onst Gonçalvcs. Nogulim Lida
PGE Incor de abras Lida; Finzi Eng Lida e Tcto Consi S/A. pelos
motivosc fi\RdamCDtOS
cxaradosna ata dc julgiimcnlo. E quc fonalu
bilitadas as seguintes empresas: lnetr3 Eng Lida.. Alentar Const

FUNDAÇÃO INSTITUTO BR4Sll.El1{0

111

Acre. localizado às margensda BR 317. Knl OI Bairro Aeroporto.

lil SUEI:\I)o PE IIABILI']ÀÇAo
CONCOltRÊNClz\ Ne 1/2017

para a prestaçãodc serviçosrckrcntcs à im})lantaçãodo Programadc
Gestão' Documental, contemplando a elaboração dos instnlmcntos dc
trntnnlentt}docttitlentiil.
llí l)ein co
gestão documental.
tdo
10 a modelagem dos processos essenciais pari! o ['rogruma
tender as suis necessidades. Abertura: 17/01/2018. ãs 10 horas (ho-

100000000

(S]CON - 28/12/2017) 114629-11301-2017NE800008

realizará licitação objetivando a contnltação dc empresa «pecializada

EXTltATO DE fERi\lO ADITIVO N: +/2{118U/\SG 17t)34(}
Númcn) do ( Imt 00011/2014,sul)rogadopclaUASG: 7o346
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO DO NIF - RO.

FundaDclilq.Çcgül

À.Riso 24. IncÊo X da Lci n." 8:666/93. Vigência: .27/1?Z:017a

PúA Fundação dc Previdência Complementar do Servidor PÚ

EXTRATO

Souza Ribeiro (pclo

DISPENSA N' 55/2017. Contra
l;UNDACAO INSTIT BOAS
DE GEOGRAFIA-E ESTATÍSTICA IBGE. CPF Contratado:
22680098749.Contratado : N{ARIA JOSE CERIA:l'E NORONlIA
cia (lc
FREIRA-.Objeto: [.oração de imóve] para insta ção da A
do IBGE no município dc i)auniu. estado dc. S5o Paulo,
Pesquisa do'IBGE
situado na Rua Engenheiro Saint IWartin n.' 17-69 - Centro. pelo
períododc 36 (trinta c seis).!Reses!.podendo.scr
prorrogadolx)r iguais
ccssivos períodos. mediante Temia Aditivo. c desdequc com-

içõcs dc soâwarc, na modalidade fábrica dc software, nas linguagens
lava. Jax.aScrint. PHP c .NET. visando atender as suas necessidades
AbeHum: 18/ó1/2018. às IO floras (horário de 13rnsília). no sistema
C iprasncl.

t)fico Federal do Plxlcr llxecntivo

Data da assiilaluni: 27/12/2017. Siunutnrios: Lconardo

)

N" Processo: 0363500387520 174 1.

A fundação dc PrevidênciaCotnplcmcntar do Scwidor PÚ
l;cllcrnl (h) Pn(lcr Excciitivr l;uiiprcsl)-lixe - lon)a p
q

l)RIC(;/\O

d

ICX'l'lbVI'O 1)1{ COMI'lLVI'O N1 33/2017 U.ASG 11462

13/2017

realizará licitação ol)jetivando a contratação de empresa especializada

cdiial cnconlru-sc dispor

(quinhentos

DOADOR: FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA- IBGE. DON/\TARDO:CENTRO DE

pisosvinílicos. incluindo todo o material necessário.bcttl como con

(O)

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM RONDONIA

Obycto: Doação dc 128 (ccn

e nos.c mil duzentos e setentae nove reais e trinta e três centavos)

ontnütação dc cluprisi] especializada pam o üomccimcnt{ dc placas
corpetes c
lc revestimentos
püm ü Funprcsp-E)cc.
comi)rccndcndo

1)1

E DE GESTÃODE FOLlIA DE PAGAMENTO

Laptops,82'(oitenta c duas) Imprcssoms,úl5.(scscnta c.cinco).PDAs

alizaná licitação objctivando o eventual rcgistro dc preços para a

Pltl:CAO l.:l.E'l'ióNICO N'

DEIURTAMENTO DE ÓRGÃOS EXTINTOS

N! 1.2017

vintec oito) oPUs.91 (noventa
c uih) N,lonitorcs.
23 (vintec trás)

A Fundação dc Previdência Complementar do Servidor PÚ
bloco Federal do Poder Executivo - Funpresl»Exc - arda público que

P

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

UNIDADE ESTADUAL NO PIAUJ

FUGI)AÇÃ0 DE PitEVit)ÊNCi4

COb'lPLEB{ENTAR DO SEliVIDOl{ PUBLICO
FEDERAL DO }'ODICl{ EXICCUTIVO

/77

ISSO1677-7069

ScÇào 3

1)1{ 01J'1'01{Gí\
1)E USO

Processo n': 04982.00269 1/20 17-87
Espécie: I'ERÀ'lO n' 06. dc 22.12.2017
Pcmiissionário: S R N FEITOSA PRODUTOR DE EVENTOS.
CNPJ 09.219.050/0001-39.
Evento: 'CELEBRAT10N
PHOENIXBoJ\T 2017', h.'luniciPio dc
PHOENIX
)codoro/á
n período
rinÍin dc ]2 de
E dez
ha[ Dcodoro/AL.
no
de 2017 a 10

de 2018.

I'rpccNso; 03001003708201757

PREGÃO SRP N" 4/2016. Contratante:INSTITUTO DE PESQUISA
ECONON,laCA

-APLICADA.

CNPJ

Contratado:

O 1739265000179.

Contratado: ESTRUTURA CENTER CONIERCIO DE -bÍATERI/\l

DE CONSTRUCAOUD. Obicto: Aquisiçãodc illatcíiul dc consumo. FundamentoLegal: Lei' 8.666/93 e legislação corrclata. \nluênci:i: 26/12/2017 a 2Õr12/2018.Vü]or Total:' RS]87.126,60.Fonte
ÍO(m00000 - 201 7NE800446. Data dc Assinatura: 26/1 2/2017
CON - !8/1V2017)

1 14629-11301-2017NE800008
(SICON - 28/12/2017) 113601-11302-2017NE80002S

ESTRATO

DE

CONTRATO

N!

12/21117 UASG

1146127

EXTRfV1'0DE CONT]L\'1'0 N! ]2/2017 Ui\SG 113601

N" Processo: 0365200095320 1748.

r)ISPENSA N" 30/2017. Conta\itantc:FUNDACAO INSTIT 131{AS
DE GEOGRAFIA-E ESTATÍSTICA IBGE. CPF Contratado:
13614169120. Contratado : CARLOS DIVINO DE FltEITAS -.Ob-

SUPERINTENDÊNCIA NA BANIA

jeto: Locaçãodc imóvelpam sediara Ag.do 113GE
ein QuirinópolisÜO.pelo prazo dc 24 mêses.Fundamento
Legal: Lci 8666/93. incisa

ilXTi{,\TO r)E OiJTOitGA i)i( i'EitxtissÃo DE tJSo

X. aH. 24. Vigência: 07/12/2017 a 06/12/2019. V:flor Total
R$25.200.00.Fonte: 100000000- 2017NE801294. Data de Assina
lura: 07/12/2017.
(SICON - 28/12/2017) 114629-11301-2017NE800008

UNIDADEESTADUALNO PARANA
ESTRATO DE TERÁ\lO .AI)ITIVO IÇ12/2(i17UASG 114623
Número do Contrato:

8/20 1 6).

N' I'roccsso: 0364 100034620 1626.

PREGÃO SISPP N' 5/2{)16. Contrütant. l;UND/\CAO INSTI
BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATÍSTICA iGE. CNPJ Contratado:

(SICON - 28/12/2017) 113601-1 13o2-2o1 7NE800028
EXTRATO

l)O /\CORA)O

l)E

(:OOI'EltAÇ.AO

TECNIC'f\

l l)l-:ívSECRt;'l'f\Rlz\ l)IC ltS'l'/\1)0 1)/\ CAS/\ CIvIl,.
Rl:l.AÇÕES l?qSTITUC10NAIS E SO('lz\lS

ESI'ECIE: Acordo dc Cooperação'l'étnica IPEA/Secretariadc Estad(
In Casa Civil. Relações Institucionais e Sociais. PROCESSO
0300 1.001 503/20 17-37: PARTICiPES: htstih.ltt!.dc. Pcsquis? Econõ

FUNDAÇÃO DE:PREV]DÊNC+A
COMPLEMENTARDO
SERVIDOR;PÚBLICA FEDERAL

DO POOEnltXECUTtVO

PREGÃO ELETRâNICO
Processo Administrativo

Funpresp.

N' 013/2017

'Z''à

;./q.}

n' 000309/2017

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação de Previdência
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp'Exe, situada à SCN
Quadra 2 Bloco A -- Sala 202, 203 e 204 -- Ed. Corporate FinanciamConter -- Brasília

DF, Cep:
70712-900, realizará licitação, na modalidade PliEGÃO, na forma ELETRONICA, do tiPO
menor preço, poí intermédio da Gerência de Património e Logística, medianteo Pregoeiro,

designadopela Portarian' 82/DIRAD/FUNPRESP-EXE, de 22 de novembrode 2017, nos
termos da Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n' 5.450, de 31 de maio de 2005, do

Decreton' 2.271,de 7 de julho de 1997,do Decreton' 7.746,de 05 de junho de 2012,da
Instrução Normativa MP/SLTI N' 4, de ll de setembro de 2014, das Instruções Normativas
SEGES/MPDG n' 05, de 26 de maio de 2017, n' 02, de 11 de outubro de 2010 e n' 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Lei Completnentar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n' 11.488,de
15 de junho de 2007, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Portaria MPDG n' 409,
de 21 'de dezembro de 2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n' 8.666, de 21 de junho de
1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Aberturada sessão:
18/01/2018 às 10horas.
Início de recebimento das propostas:29/12/2017 às 08:00 horas.
Término para recebimento das propostas: 18/01/2018 às 10 horas.

Local: Portal de Compras do Governo Federal -- www.comprasgovernamentais.gov.br.

D00BJET0

1.

1.1.

0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais venta)osa para a contratação
de empresaespecializadana prestaçãode serviços de desenvolvimento e manutençãode soluções
de software, na modalidade !ãlziiça..ílc..$Ézla:alg, nas linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e
Mobile (Android e IOS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasneste Edital
e seus anexos.

1.2. O objeto é formado por um único grupo, conforn)e a tabelaabaixo,devendoa proposta
contemplar todos os itens que o compõem, nos termos do Modelo da Proposta, anexo ll deste
Edital

ITENS

U XIILb

T '-/

UNIDADEDE
MEDIDA

V

MENS.AL

VOLUME
ESTIMADO
ANU.AL

VOLUME
ES'AMADO

l

Desenvolvimento
dc sofKvare

Ponto de Função

35

420

2

Manutenção de soluções de Ponto de Função

15

18o

de soluções

software

TOTAL

600

l
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Sala202/203/204

Ed. Ci)rporate Filtancial Center
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2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁmOS
As despesasdecorrentes desta contratação, para o exercício de 2017, correrão à conta
do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da Fundação, sendo que para os exercícios
subsequentesas despesasdecorrentes serão custeadascom a dotação orçamentária própria de
2.1.

cada exercício.
3.

DO CREDENCI.AMENTO

3.1.
O Credenciamentoé o nível básico do registro cadastralno STCAF,que permite a
participação dos interessadosna modalidadelicitatória Pregão,em suaforma eletrânica
3.2.
O cadastrono SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal
no sítio wxwv.comprasgovernamenrais.gov.br,
com a solicitaçãode login e senhapelo interessado
3.3.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representantelegal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transições inerentes a este Pregão.

3.4.

O uso da senhade acessopelo licitante é de sua responsabilidadeexclusiva,incluindo

qualquer transição cfetuada diretamcntc ou pot seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do slstenlapata imediato bloqueio de acesso.

4.

DAPARTICIPAÇÃONOPREGÃO

4.1.
Poderão participar deste Pregão interessadoscujo ramo de atividade sejacompatível com
o objcto desta licitação c que este)am com Crcdenciamento regular no Sistema de Cadastranlcnto

Uniflcndo de Fornecedores-- SICAF, conforme dispostono S3' do artigo 8' da IN SLTI/NIP n'
2/2010
4.2.

Não poderão pardcipat desta licitação os interessados:

4.2.1.

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos adt-ninistrativos,na forma da

legislação vigente;

4.2.2.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3.

que se enquadretn nas vedaçõesprevistas no artigo 9' da Lei n' 8.666/1993;

4.2.4.

que estejam sob falência, concurso de credores,
em processo
de dissolução
ou
, cni
piuccssu
ae
aissoiuç

liquidação;
entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

2
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4.2.6.

SociedadesCooperativas,em face da naturezado objeto, em consonânciacolha

jurisprudência de diversos Tribunais, que vedam a contrataçãodessasentidades para a execilêlão
dp cr't\rir'r\c HPçtananlrp7a

4.3.
Como condição de participação no Pregão, o licitante assinalará"sim" ou "não'' en]
campo próprio do sistemaeletrânico, relativo às seguintesdeclarações:

4.3.1. que cumpreos requisitos
estabelecidos
no artigo3' da Lei Complementar
n'
123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido ein seus artigos 42 a 49.

4.3.1.1.

a assinalaçãodo campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n' 123/2006, mesmo que microempresa
ou empresa de pequeno porte;

4.3.2.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3.

que inexistemfatos impeditivospara sua habilitaçãono certame,ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamenor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
tenros do artigo 7', XXXlll,

4.3.5.

da Constituição;

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução

Normativa SLTI/MP n' 2, de 16 de setembro de 2009;
4.3.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregadosexecutando trabalho degradante
ou forçado, observandoo disposto nos incisos ]]] e IV do art. I' e no inciso 111do art. 5' da
Constituição Federal;
4.3.7.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cunaprimento dc reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com de6lciência ou para reabilitado da Previdência Social e que

atendamàs regrasde acessibilidadeprevistas na legislação,conforme disposto no art. 93 da Lei n'
8.213,de 24 dejulho dc 1991;

4.3.8.

que cumpre os requisitosdo Decreto n' 7174/2010,estandoapto a usufl:uir dos

critérios de preferência;

4.3.8.1. 6tcaasseguradapara esta contratação a atribuição das preferências previstas no art. 3' da

Lei no 8.248, dc 23 de outubro de 1991, c na Lei Complementar n' 123, de 14 dc dezembro dc
2006, em consonânciacom o disposto no art. I' do Decreto 7.174/2010.

5.

DOENVIODAPROPOSTA

5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrânico até a data e
horário marcadospara aberturada sessão,quando, então, encerrar-seá autolnadcamentea fase
de recebimento de propostas.

3
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5.2.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessãopública observarão

o horário de Brasília -- DF

5.3.
O licitante será responsávelpor todas as transições que forem efetuadasen] seu nome
no sistema eletrânico, assumindo como firmes e verdadeiras suaspropostas e lances.
5.4.

Incumbira ao licitante acompanharas operaçõesno sistemaeletrónico durante a sessão

pública do Pregão,âlcandoresponsávelpelo ânus decorrenteda perda de negócios,diante da
inobservânciade quaisquermensagensemitidas pelo sistemaou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas

5.6.

O hcitante deverá enviar sua proposta mediante o precnchmento, no sistema eletrânico,

dos seguintes campos:

5.6.1. valor global para 12 (doze) meses,considerandoa soma dos itens l e 2, conforme o
Modelo da Proposta,anexo ll do Edital;
5.6.2.

descrição detalhada do objeto.

5.7.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.8.

Nos

valores propostos

estarão inclusos

todos

os custos

operacionais,

encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos sen,aços

5.8.1.

A Contratadadeverá arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no

dinaensionamentodos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da incitação,excito quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do SI' do artigo 57 da Lei n' 8.666,de 1993
5.8.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidadesda Contratante, esta deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras
contratuais dc fatutamento dos serviços demandadosc executados, cotlcotnitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base

na alínea "b" do inciso l do art. 65 da Lei n' 8.666/1993, nos termos do art. 63, S2' da IN
5/2017);
5.9.

Em se tratando de Nhcroempreendedor Individual

NIEI, o licitante deverá incluir, no

campo das condições da proposta do sistemaeletrónico, o valor correspondente à contribuição
prevista no art. 18 B da Lei Comp]ementar n' ]23/2006.
5.10.

O prazo dc validadeda proposta não será inferior a 60 (sessenta)dias, a contar dn data dc

sua apresentação.
6.

DA FORMUI-AÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO

6.1.

A abertura da presente licitação dar se-á em sessãopública, por meio de sistema

DAS PROPOSTAS

e[etrânico, na data, horário e ]oca] indicados neste Edital
4
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6.2.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassinicando, desde logo, aqui«?%. J .Sli.{7-

que não este)am em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital? contenham '\fÉiós
insanáveis, ilegalidades,

ou não apresentem

especificações

técnicas contidas

::@

no Term(VÊêle

Referência.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registxada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A não desclassificaçãoda proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fasede aceitação
6.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,sendo que somente

estas pai-úciparão da fase de lances.

6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivatnente por
meio do sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor anual.

6.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital

6.7.
Em caso de falha no sistema,os lances em desacordocom a norma deverão ser
desconsideradospelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Gestão.
6.8.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será regtstrada em campo próprio do

sistema.

6.9.

O licitante somentepoderá oferecer lance inferior ao últitno por ele ofertado e

regista-adopelo sistema.

6.9.1. O intervalo entre os lances enviadospelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

6.10.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.
6.11.

Durante o transcurso da sessãopública, os licitantes serão informados, el-n tempo real, do

va[or do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.12.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema eletrânico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.13. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme deRlnidoneste
Edital e seus anexos.
6.14.

Se a desconexão perdurar por tempo superior a lO (dcz) minutos, a sessão será suspensa e

terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes
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6.15.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema

eleuânico encaminharáaviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamentedeterminado pelo sistema, Rindo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.16. Caso o licitante não apresentelances,concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar ouros lances, valerá o último lance por ele oferecido,para
efeito de ordenação das propostas.

6.17. Encerrada a etapa de lances, será efctivada a verificação automática, junto à Receita

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própi.ia as
mlcroemp'elas e empresasde pequenoporte participantes,procedendoà comparaçãocom os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o Rim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123/2006.

regulamentada
pelo Decreton' 8.538/2015.
6.18.

Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance dc menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19. A melhor classificadanos termos do item anterior terá o dii-eito de encaminharuma
última oferta para desempate,obrigatoriamenteem valor inferior ao da primeira colocada,no
pr':o de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a conaunicação automática
para tanto.
6.20.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte naelhor classificada desista ou não se

nlanifcste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes mica-oemptesae empresa

de pequeno po'te que se encontrem naqueleintervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classiâJcação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.

SÓ se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausênciade lances.

Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
6.22.

Considerando tratar-se de serviços comuns de informática definidos no art. 16-A da Lei

n' 8.248/]991, será asseguradoo direito de preferência previsto no seu artigo 3', conforme
procedimento estabelecidonos artigos 5' e 8' do Decreto n' 7.174/2010.
6.22.1. Nas contrataçõesde bens e serviçosde informática e automação,nos termos da Lei n'
8.248/1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que

fizerem lus ao direito de preferênciaprevisto no Decreto n' 7.174/2010, terão prioridade no
exercício desse benefício em relação às tnédias e às grandes empresasna mesma situação.

6.23. Quando aplicadaa margemde preferênciaa que se refere o Decreto n' 7.546,de 2 de
agosto dc 201 ] , não se aplicará o desempate previsto no Decreto n' 7.] 74/201 0.

6
Z

Fundação de Previdência Complemenmr do Stand

SCN Quadra 2 Bloco)A

Sala202/203/204 -- Ed. Cnrpomte binancial Center Brasília DF / 70712 900 (061) 2020 9700
xxlwv.funpresp.com.br

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTARDO
SERVIDORIPÜBLICO FEDERAL

DO P00CQEXECUTtVO

Funpresp
7.

7.1.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 'VENCEDORA.

P

Encerradaa etapa de lances e depois da veri6lcaçãode possível empate,o Preg##ifç!.J9

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,Nhfm .lgl#Z-

como quanto ao cumprimento das especificaçõesdo objeto.

7.2.
Serádesclassi6lcada
a propostaou o lance vencedor,nos termos do item 9.1 do Anexo
Vll-A daIN SEGES/MPDGn' 5/2017,que:
7.2.1.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2.

não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3. apresente preço 6lnal superior ao preço máximo fixado, ou preço manifestamente
inexequível;

7.2.4.

não vier a comprovar suaexequibilidade, em especialem relaçãoao preço

7.3.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do S 3' do artigo
43 da Lei n' 8.666/1993, a exemplo das enumeradas no anexo V]]-A, item 9.4 da ]N n' 05/2017,
para que a etnpresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4.
Quando o licitante apresentarpreço Renalinferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o certame, e a incxequibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassi6lcação,
será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

7.5.

Qualquer interessadopoderá requerer que se realizem diligênciaspara aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundatnentatn a suspeita.

7.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidadedisponível no sistema, estabelecendono "chat" prazo mínimo dc 30 (trinta)
minutos, sob pena de não aceitaçãoda proposta.

7.6.1. O prazo estabelecidopelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido,e formalmente aceita pelo
Pregoeiro
7.7.

Se a proposta ou lance vencedor fot desclassinlcado,o Pregoeiro examinará a proposta

ou lance subsequente,e, assimsucessivamente,na ordem de classificação.

7.8.

Havendo necessidade,
o Pregoeirosuspenderaa sessão,informando no ''cóa/" a nova

data e horário para a sua continuidade.

7.9.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrânico, conuaproposta ao
licitante que apresentou o lance mais venta)oso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
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7.10.

Também nas hipótesesem que o Pregoeironão aceitara propostae passarà

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.11.

A negociação será íeahzada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

7.12.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate âlcto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,se for o caso.

DA nA:Bn.iTAcÃo

8.

8.1.

Colmo condição prévia ao exame da documentação dc habilitação do hcitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprinlento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certanaeou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. CadastroNacional de EmpresasInidâneas e Suspensas-- CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Uniãoo;

8.1.3. Cadasuo Nacional de CondenaçõesCíveis por Aros de ]mprobidade Administrativa,
mantido

pelo

(

Conselho

Nacional

de

.

8.1.4. Lista de Inidóneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União
8.2.

Just:iça

TCU;

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa hcitante e também de scu

sócio maioritário, pot força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsávelpela prática de ato de improbidade administrativa,a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoaJurídicada qual seja sócio
maioritário.
8.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabiHtado, por falta de
condição de participação.
8.4.
Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica
Regularidade Fiscal e trabalhsta:
8.5

Habilitação jurídica:

8.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo daJunta

Comercial

da respectiva

sede;

8.5.2. Em se tratando de Nlicroempreendedor Individual

fIEl:

Certificado da Condição de

Nlicroempreendedor Individual CChIEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio wuw.portaldoempreendedor.gov.br;
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No caso de sociedadeempresária ou empresa individ
EIRELl: ato constitutivo, estatutoou contrato social em vigor, devidamenteregistado na Junép
Comercial

da

respectiva

sede,

acompanhado

de

documento

comprobatóíio

de

s#Êsf

administradores;
8.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoal

Jurídicasdo local de suasede, acompanhadade prova da indicação dos seusadministradores;
8.5.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta

Comercialou pelo RegistroCivil das PessoasJurídicas,conforme o caso, que comp'ove a
condição de microempresa ou empresade pequeno porte;
8.5.7. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sedea matriz, no casode ser o participante sucursal,filial ou agência;
8.5.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autonzaçao;

8.6.

Regularidade fiscal e trabalhista:

8.6.1.

prova de inscrição no Cadasuo Nacional de PessoasJurídicas;

8.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida con)untamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federaise à Dívida Atava da União (DAU) por elas administrados,inclusive aquelesrelativos à
SeguridadeSocial,nos termos da Portaria Conjunta n' 1.751,de 02/10/2014, do Secretárioda
Receita Federal do Brasi] e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional.
8.6.3.

prova de regularidadecom o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.6.4. prova de inexistência de débitos inaditnplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentaçãode certidão negativaou positiva com efeito de negativa,nos termos do Título Vll-A
da Consolidaçãodas Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n' 5.452,de I' de maio de
1943;

8.6.5. prova de inscrição no cadasu-ode contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.6.6.

prova de regularidadecom a FazendaMunicipal do domicílio ou sededo licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.6.7

caso o licitante

seja considerado isento

dos tributos

municipais

e/ou

estaduais

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de

declaração
da Fazenda
Municipale/ou FazendaEstadualdo seudomicílioou sede,ou outra
equivalente, na forma da lei;
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8.6.8.

caso o licitante detentor do menor preço sela microempresa ou empresa de pequeno

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algun)a restrição, sob pena de habilitação.

8.7.

Qualificação Económico-Financeira:

8.7.1.

certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licirante;

8.7.2.

ba]arlço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, referentes ao

últinao exercício social,comprovando índices de Liquidez Gera] (LG), Liquidez Corrente (]l,C), e
Solvência Geral (SG) superior-esa l (um);
8.7.2.1 0 licitante que apresentaríndices económicos iguais ou inferiores a l (um) em qualquer
dos índices de liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui
(capital mínimo ou pari.amóniolíquido) equivalentea 10% (dez por cento) do valor total estimado
rla r-'.n tr. +.Fna

Urt Lv 11LICLLZl\ret\la

8.8

Qualinlcação Técnica

8.8.1.

As empresasdeverão comprovar, ainda, a qualificaçãotécnica, por meio de:

8.8.1.1. atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou

privado, quc colllprove(m) a experiência e qualinlcação do licitante cm serviços compatíveis cn]
características,quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante desenvolvimento de unia

solução de, no mínimo, 210 pontos de função, admitida a soma de atestados,sendo pelo menos
um deles não inferior a 120 pontos de função;

8.8.1.1.1.os atestadosdeverão referir-se a serviços prestados no ânabito de sua atividade
económica principal ou secundária cspecinicadasno contrato social vigente;

8.8.1.1.2.somenteserão aceitos atestadosexpedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, un] ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado

em prazo inferior, conforme item l0.8 da IN SEGES/NIPDG n' 5/201 7;

8.8.1.1.3.será
adtnitida,para fins de comprovação
de quantitativomínimodo serviço,a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;

8.8.1.1.4.o licitante disponibilizará todas as informações necessáriasà comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do

to que deu suporte à contratação,endereçoatual da conuatante e local em que foram

prestadosos serviços,consoanteo dispostono item ]0.10 do Anexo Vll-A da IN
SEG ES/N[PDG n' 5/201 7.

8.8.1.2. Declaraçãodo hcitante de que possui suporte administrativo, aparelhamentoe
condições adequadas,bem assim pessoal qualinJcado,disponível para a execução do objeto desta
licitação.

8.8.1.3. Declaraçãodo licitante de quc seguea metodologia dc trabalho de Fábrica de Sofnx,are
(requisitos, pro)eto, programação, testes c homologação), abrangendo profissionais capacitados c
processos, procedimentos e arrefatos estruturados.
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apresentaçãodo balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

8.10.
Os documentos exigidos para habilitação relacionadosnos subitens acima, deverão set
apresentadosem meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidadepresenteno sistema
(upload), no prazo de até 02 (duas) horas, após solicitaçãodo Pregoeirono sistemaeles-único.
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será
aceito o envio da documentação por meio e-mail lçilaçae@!t!!1lz!;Ê$p:çe!!):!X.Posteriormente, os
documentos

serão remetidos

em original,

por

qualquer processo de cópia

reprogránica,

autenticada por tabelião de notas, ou por empregado da Fundação, desde que conferidos com o
original, ou publicação em órgão da imprensa onlcial, para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis,

após encenado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e
ã
mail
8.11.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.12.

A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação económico-financeira

e da habilitação jurídica, conforme o caso,podem-á
scr substituídapela consulta ao SICAF, nos
casosem que a empresaestiver habilitadano referido sistema,conforme o disposto nos artigos
4', capot, 8', S 3', 13 a 18 e 43, 111,da Instrução Normativa SL:rl/MP n' 2/2010.
8.13.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.14.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
onlcial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de até 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento

das exigênciasdeste Edital, sob pena de habilitação, ressalvadoo disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualinlcadascomo í-nicroempresasou empresas
de pequeno porte, confomle estatuao art. 43, S I' da LC n' 123/2006.
8.15.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o licitante
quali6lcado como microemptesa ou etnpresa de pequeno porte se)adeclarado vencedor, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do Edital.
8.16.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

habilitação.

8.17.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte, e uma vez constatada a existência de alguma resuição no que tange à regularidade fiscal, a

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização.O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de Justificativa.
8.18.

A não-regularizaçãoâlscalno prazo previsto no subitem anterior acarretaráa habilitação

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessãopública.

8.19.
Havendo necessidadede analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessão,informando no ''chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
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8.20.
Será habilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, sela por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta los em desacordo com o estabelecido neste
Edital
8.21.
No caso de habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do etnpate acto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123/2006, seguindo se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.22.

Da sessãopúblicado Pregãodivulgar se á Ata no sistemaeletrânico.

9.

DAREABERTURADASESSÃOPÚBLICA

9.] .

A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1.

Nas hipótesesde provinlcnto de recursoquc leve à anulaçãode fitos anterioresà

realização da sessãopública precedente ou em que seja anulada a própria sessãopública, situação
em que serão repetidos os aros anulados e os que dele dependam.

9.1.2. Quando houver erro na aceitaçãodo preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regu]arizaçãon[sca],nos termos do art. 43, S]' da LC n' 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adorados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances

9.2.

Todos os licitantes remanescentesdeverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta.

9.2.1.

A convocação se dará por meio do sistema elctiõnico ("chat'), e-mail, ou, ainda, fac

símile, de acordo com a fasedo procedimento licitatório.
9.2.2.

A convocação feita por e mail ou fac símile dar-se á de acordo com os dados contidos

no SICAF, sendo responsabilidadedo hcitante manter seusdados cadastraisatualizados.

]0.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTAVENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até
2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrõnico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou .digitado, em uma via, sem emendas,
usuras, entrelinllas ou ressalvas,devendo a última folha ser assinadae as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal;

lO.1.2. apresentaros preços unitários c totais de cada item, conforme o Modelo da Proposta,
anexo ll deste Edital;
lO.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do hcirante vencedor, para Rins
de pagamento.

l0.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraçãono
decorrer da execuçãodo contrato e aplicação de eventual sanção à Conuatada, se for o caso
l0.2.1. Todas as especificaçõesdo objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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11.

DOSRECURSOS

/$$".,

2.

11.1.

0 Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização nisqd de q;7:»a..,

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no míitimo.-:l:EI...a
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivàtl$,:
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)pretende recorrer e por quais motivos, em campo
própl.io do sistema.

11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade ea
existênciade motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenasveriâlcará as
condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta dc manifestaçãomotivada do hcitante quanto à intenção de tccorrer importará a
decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso,o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrânico, 6Jcandoos demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentaremcontrarrazões tatnbém pelo sistema eletrânico, em
outros ü-ês dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
asseguradavista imediata dos elementos indispensáveis à defesade seus interesses.

11.2.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo

prazo fazê-lo subir, devidamenteinformado, para decisão.
11.3.

O acolhimento do recurso invalida tão sonaente os fitos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.

Os autos do processo permanecerão cona vista franqueada aos interessados,no

endereço constante neste Edital.
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12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declaradovencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade col-npetente,após a regular
decisão dos recursos apresentados.

12.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos fitos praticados, a autoridade
competente hoi-nologará o procedimento licitatório
13.

DAGARANTIADEEXECUÇAO

13.1. O garantidor não é parte legitima para figurar em processoadministrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançõesà Contratada (inserido pela
IN n' 05/201'7).
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13.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Fundação a promover a rescisão do
COntFatopor descutnprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos Te ]] do art. 78 da Lei n' 8.666/] 993.

13.3. O adjudicatário,no prazo de lO (dez) dias após a assinaturado Termo de Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do Contrato, que será
liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme (üsposto no art. 56 da Lei
n' 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da

garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da contratante.
13.3.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (setecentésimospor cento) do valor total do contrato por dia de atraso,até o
máximo de 2% (doispor cento).
13.3.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do
contrato por descuinprimento ou cumprimento irregular de suascláusulas,conforme dispõem os
incisos l e ll do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
13.4.
A validade da garantia, qualquer que sela a modalidade escolhida, deverá abranger un]
período de 90 dias apóso ténnino da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo Vll F da

IN SEGES/MPDG n' 5/20]7.
13.5.

A garantia assegut-ará,qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.5.1.

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.5.2. prejuízos diretos causados à Funpresp-Exe decorrentes de culpa ou dolo durante

a

execução do contrato

13.5.3.

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Funpresp Exe à contratada.

13.6.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

13.7.

A garantiaem dinheiro deveráser efctuadaem favor da Contratante,em conta

especínlcana Caixa Económica Federal, cona correção tnonetária.

13.8.

O garantidosnão é parte legítima para figurar em processoadministrativo instaurado

pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançõesà Contratada.

13.9.
No caso de alteraçãodo valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustadaà nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação.
13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de no prazo
máximo de ] 0 (dez) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.
13.1 ] .

Será considerada extinta a garantia:
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contrato;
13.11.2. no prazo de 90 dias após o término da vigência do conuato, caso a Funppresp'Exe não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será estendido, nos termos da comunicação
14.

DOTERMODECONTRATOESUAVIGÊNCIA

14.1. Após a homologaçãoda licitação,o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato.
14.2. A vigência do Contrato

será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessix'osaté o limite de 60 (sessenta)meses,
nos termos do art. 57, inciso 11,da Lei n' 8.666/1993, conforme disciplinado no contrato.
14.3

Previamente à contratação, a Funpresp-Exe realizaráconsulta "on lhe'' ao SICAF, bem

como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados -- CADIN,
anexados aos autos do processo.

cujos resultados serão

14.3.1 Na hipótesede irregularidade
do registrono SICAF,o contratadodeveráregularizara
sua situação perante o cadasuo no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicaçãodas
penalidades previstas no edital e anexos.

14.4

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura do Termo

de Conuato,

a Funpresp-Exe

poderá encaminha-lo

para assinatura,

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrânico, para que
seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
14.5 0 prazo previsto para assinaturaou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Funpresp'Exe.
15

DOREAJUSTE

15.1

As regrasacercado reajustedo valor contratualsãoas estabelecidas
no Termo de

Contrato, anexo a este Edital.

16'

DO RECEBIMENTO D0 0BJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1

0s critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no

Termo de Referência.
17

DASOBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1

As obrigações
da Contratantee da Contratadasão as estabelecidas
no Termo de

Referênciae na Nlinuta do Contrato..

18

DO PAGAMENTO

18.1
As condições de pagamento são as estabelecidasno Termo de Referênciae na Minuta
do Contrato.
15
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DAS S-ANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infraçãoadministrativa,
nos termos da Lei n' l0.520/ 2002. o
licitante/adjudicatário que:

19.1.1. não assinaro termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
1 9.1 .2.

apresentar

documentação

falsa;

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1 .4.

cnsejal' o retardamento da execução do objeto;

] 9.1.5. não mantiver a proposta;
1 9.] .6.

cometer

fraude fiscal;

19.1.7. comportar-se de modo inidõneo.

19.2. Considera-secomportamentoinidâneo, entre outros, a declarítçãofalsa quanto às
condiçõesde participação,quanto ao enquadramentocomo ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer n)cimento da licitação, mesmo após o encerramento da fasede lances.
] 9.3.

O licitante/adludicatário que cotneter qualquer das infrações discriminadas nos subitens

anteriores ficará sujeito, senoprejuízo da l-esponsabilidadecivil e criminal, às seguintessanções:

19.3.1. Nlulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do licitante;

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamentono SICAF.
pelo prazo de até cinco anos;
19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancão de
impedimento
19.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que asseguraráo contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando se o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n'
9.784, de 1999.

19.6.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o carátereducativo da pena, bem como o dano causadoà Funpresp Exe,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.7.

19.8.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sanções por fitos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de

Referência.
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20

B

20.1 Até02(doi.xdiasúteisanteslda
datadesignada
paraa abertura
dasessão
púÇjjca,
.l;PZ
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

'\$e;.'-''i:m,i';

&

20.2

A

impugnação

poderá

ser

realizada

por

forma

eletrânica,

pelo

e-míiilJ

licitacao(@funpresp.com.br,
ou por petiçãodirigidaou protocoladano endereço
SCN Quadra2
Bloco A -- Sala202/203/204 -- Ed. CorporateFinancialConter-- Brasília-- DF. Cep: 70712-900.
20.3

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4

Acolhida a impugnação,será deRínidae publicadanova data para a realizaçãodo

certan)e.

20.5

0s pedidos de esclarecimentosreferentes a este processo hcitatório deverão ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrânico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6

As impugnaçõese pedidos de esclarecimentosnão suspendemos prazos previstosno

certame.

20.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
21

21.1

DASDISPOSIÇOESGERAIS
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervenienteque impeça a

realização do certame na data marcada, a sessãoserá automaticamente transferida para o primeiro

dia útil subsequente,
no mesmohorário anteriormenteestabelecido,
desdeque não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro

21.2

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas

que não alterem a substânciadas propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, auibuindo-lhes validade e eficácia
para 6lns de habilitação e classinlcação.
21.3

A homologação do'resultado desta licitação não implicará direito à conUatação

21.4

As normas disciplinadores da licitação serão sempre interpretadasem favor da ampliação

da disputa entre os interessados,desde que não coinproinetam o interesse da Funpresp'Exe, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurançada contratação
21.5

0s licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas ea

Funpresp Exe não será, em nenhum caso, responsável por essescustos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

21.6

Na contagemdos prazos estabelecidosnesteEdital e seusAnexos, exclua-se-áo dia do

início e incluir-se-á o do vencimento. SÓ sc iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Funpresp-Exe.
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21.7

0 desatendimentode exigências formais não essenciaisnão importará o afastamentodo

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observadosos princípios da isonomia
e do interesse público.

21.8 Enl caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõena o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9

0 valor estinaadoda licitação é de R$ 684.455,70(seiscentose oitenta e quatro mil,

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme o quadro abaixo:

(Q
(B)
(c)
Volume Volume
de
Valor
Estimado Estimado
medida
unitário
Mensal
Anual

(D)= (A x

@) : @ *

Valor
mensal

Valor total
estimado

1.065,41

37.289,35

447.472,20

1 31ú sn

19.748,63

Unidade
Serviço

Ponto de
Fun.-ãn

dP c,.l..,Â..
se

'are

lanul

,0

Ponto de

solucões
se

15

l;i.nrnn
' ' t JYCLV

'are

TOTAL

c)

684.455,70

21.10 Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratado.

21.11 0

Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrõnicos

Exe, no SCN Quadra2 Bloco A -- Sala202/203/204 -- Ed. Cotporate Financiam
Conter
Brasília -- DF. CEP: 70712-900, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17h45min. mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerãocom vista
franqueada aos interessados.
21.12

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintesanexos:

21.]2.1
21.12.2

21.12.3

21.12.4

Anexo l Termo de Referência;
Anexo ]l -- Modelo de Proposta;
Anexo lll

IVlinuta de Termo de Contrato;

Anexo IV

Modelo de Instrumento de Medição de Resultado INIR Anexo V-B

da IN SEGES/NIP n' 5/2017;
21.12.5

Anexo ll

Modelo da Ordem de Execução de Serviços.
Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017

JOAO
Coord

Ü

'ANA
de Património e Logística
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TERMO DE ]iEFERÊNCIA

l

DOOBJETO

1.1

Contratação de empresaespecializadana prestaçãode serviços de desenvolvimento e
manutenção de soluções de software, na modalidade !ál2riça...dc---$çZ11twarç,
nas
linguagens Java,JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android c IOS).

1.2

O objeto pretendido seráprestado na forma de serviçoscontinuados presenciaise não
presenciais, de acordo com as especinJcaÇÕes
e os padrões de desempenho e qualidade
estabelecidos pela Funpresp-Exe, executados mediante ordens de serviço

dimensionadaspela técnica de análisede pontos de função e utilizando-seda
metodologia ágil .ç(:RUAMde desenvolvimento do processo de entrega de soluções
1.3

O objeto é segmentadopor tipo de serviço, para melhor dimensionamento de favores
de produtividade, esforço e custo de execução.

2

DOS SERVIÇOS DEMAND.ANOS

2.1

Desçnvç?

: execução das atividades

necessárias ao

desenvolvimento de novas soluções de software.
2.2

Manutenção

de $91llçÕçg..çlÊ..$É}ÊWalg:

execução

das atividades

necessárias para a

sustentação e manutenções evolutivas/corretivas das soluções de software
desenvolvidas pela CONTRATADA.
3

DAJUSTIPiCAViVA

3.1

A Funpresp-Exe teve sua criação autorizada pela Lei 12.618/2012 (30/04/2012),
efetivadapelo Decreto 7.808/2012 (20/09/2012), con) a finalidadede administrarc
executar planos de benefícios de caráter previdenciário complementar para os
servidorespúblicos titulares de cargo efctivo do Poder Executivo da União, suas
autarquiase fundações.Por convênio de adesão,tem também o Poder Legislativo da
União plano de benefícios próprio para seus servidores, administrado e executado pela
Funpresp-Exe.

3.2

Consta do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) - 201 6/2õ19 da Fundação, um
objetivo estratégico especíRlcoque visa "Dotar a fundação de soluções tecnológicas

'')

capazesde dar apoio ao negócio'', para o qual foram de6lnidas4 metas, dentre elas a
de ''Prover novas soluções de TI'', a qual, por sua vez, possui uma ação denominada
Contratar fábrica de sofKvare". Este tema também é abrangido no Plano Diretor de
Tecnologia da Inforl-nação (PDTD do ano de 2017, cotn esta necessidade apontada
como item 12 do plano de metase açõesda Gerênciade Tecnologia e Informação
(GETIC).
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3.3

Um dos grandes desafios da GETIC é acolher a crescente necessidadepor produtos e

serviçosde.TI na Funpresp'Exe, a Hlm de atender as novas demandaspor soluções
setoriaisinformatizadas, garantir as manutenções,as mudanças de plataforma para
modernização de sistemas, o suporte técnico e a documentação de soluções de
sofnvare adoradas pela F'undação.
3.4

Por enquadrar-secomo uma Entidade Fechadade PrevidênciaComplementar,a
Funpresp Exe empenha diversas atividades de gestão e de apoio a seus processos de

negócio, que demandam o uso de ferramentas adequadasao ü.atamento de suas
informações: integradas aos processos âlnanceiros, contábeis, orçamentários,
estatísticos, de seguridade, de comunicação e de investimentos
3.5

A época da elaboração

do PI)TI

2017, a GETIC

realizou

análise da capacidade

estimadada execução.da TI da Funpresp Exe em relação aos desaGlos
previstos para
suprir as necessidades de desenvolvimento de sistemas
3.6

Dentro deste contexto de desenvolvimento, manutençãoe internalizaçãode diversos
serviços,bem como a futura absorçãode uma sériede projetos a serem iniciados
torna-se essencial possuir uma sustentação adequada para a operacionalização e
manutenibilidadedo parque de soluçõestecnológicas.Desta forma, pata suportar tal

ambiente são necessáriosserviços técnicos continuados para garantia da
dispollibilidade, da estabilidade e do desempenho dos sistemas de informação.
3.7

3.8

4
4.1

4.2

4.3

Portanto, os objetivos estratégicos da Funpresp Exe e suas necessidadesgeram a
demanda pela contratação de uma Fábrica de SofKvare para automação, suporte e
apoio
aos processosde negócio da Funpresp Exe, conforme alinhamento estratégico
descrito

Assim, expostos estes motivos, é que se faz necessáriaa presente contratação,
abrangendo os serviços descritos no item 5

DACLASSIFICAÇÃODOSSERVIÇOS
O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, de que trata a
Lei n' l0.520/02, por possuir padrões de desempenho e características facilmente
encontradas ho mercado, conforme preceitua o Decreto n' 5.450/2005.

A prestaçãodos serviços não gera vínculo empregadcio entre os empregados da
Contratada e a Funpresp Exe, vedando se qualquer relação entre estesqu e caracterize
pessoalidadee subordinação direta.
Os serviços a serem contratados enquadratn se nos pressupostos do Decreto n' 2.27],

de 1997, constituindo se elll atividades materiais acessórias.instrumentais ou
complementaresà área de competência legal da entidade licitante, não inerentes às
categoriasfuncionais abrangidaspor seu respectivoplano de cargos.
5

5.1

DAESPECIFICAÇÃODOSSERVIÇOS
11)ggçl11C!!!],imentode soluções de software: execução das atividades necessárias ao
desenvolvimento de novas soluções de sofüvare
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5.1.1

Compreende as atividades de desenvolvimento de soluções de software, que engl(;li?,.

a modelagemde negócio, a análisee o levantamentode requisitos,a construção'dç
artefatos de documentação e do código fonte da aplicação, a execução de testes e demais

atividades inerentes ao processo, baseadasem princípios ágeis de desenvolvimento de
software.
5.2

blali111e!!çãe

de soluções

de software:

execução das atividades

sustentação e tnanutenções evolutivas/corretivas
desenvolvidas pela CONTRATADA.
5.2.1

necessárias para a

sobre as soluções de software

Compreendeas atividades de manutenção de soluções]á implantadas ein ambiente de
produção da Funpresp-Exe, com o objetivo de prover adaptações,evoluções, correções

e implementações
de melhorias,assimcomo a sustentação
à operacionalização
da
5.2.2

São considerados serviços de manutenção:

5.2.2.1

bila11141enção..Çet!;Êliw:
correção de defeitos identificados nas soluções de software
eill produção, abrangendo comportamentos inadequados que causemproblen)as de
uso ou funcionamento e quaisquer desvios em relação a requisitos aprovados pelo
gestor da aplicação.

l

5.2.2.1

A CONTRATADA deverádar atendimentode bla111itencão
Conetiva nas
dependências da Funpresp-Exe, exceto nos casos eln que, comprovadamente, possa

ser realizado remotamente.
5.2.2.1 2

Toda e qualquer despesa decorrente da execução da &!all111;e11çãe..CeÉEeliw
ficará
inteiramente a cargo da CONTRATADA, desdeque não tenham sido causadospela
Funpresp-Exe

5.2.2.2

bibnl!!ç1lçãe..;Aíiapla!!ya:adequação na solução de software em decorrência de
mudanças que não impliquem inserção, alteração ou exclusão dc requisitos
funcionais, bem como adaptaçãono software para acomodar mudançasocorridas
em ambiente externo, que podem ser em regrasde negócio, constituição e leis que
tenha consequênciasa funções do sistema, assim como a criação de uma nova
plataforma de hardware,podendo ser uma nova geraçãode processadores,ou
periféricos na qual o software consiga aproveitar seusrecursos,além de uma nova
versão de um sistemaoperacionalque possa não ser totalmente compatível ao
software.

5.2.2.3

M:anulçnçãa...çlg..l111e!;&Êç: adequação na solução de software para promover

mudanças de interface e layout, sem alteração de funcionalidades sob o ponto de
vista do usuário.
5.2.2.4

bla111alç11çãl2..!3xÍZl1411W:
mudanças em requisitos funcionais da solução de software
já concluída que implicatn inclusão, alteração e/ou exclusão de funcionalidades. São

modiHlcaçõesnão previstas no documento de requisitos original do software. Tem
por intuito melhorar a qualidade do software, acrescentando novas funcionalidades,

tnelhoiando seu desempenho,ou até mesmo modiRlcandoseu código-fonte
3
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buscando obter melhor legibilidade ou adequaçãoa alguns paradigmas de
programação.
5.3
5.3.1

Os serviços, obJeto desta conUatação, serão estimados e quantificados com base na
metodologia de contagemde Pontos de Função (PF).
A contagem será dc acordo com as regras e orientações estabelecidasno Manual dc
Prática de Contagens de PF, t'ersão 4.3.1(CPb'í 4.3.1), ou posterior, publicado e mantido

pelo IFPUG (//7/f'r7/r//;0/7a/
/D///r#a//Pa»//U.íe/'6ro;g0),pelo tamanhofilncional da solução
desenvolvida.
5.3.2

Os procedimentos aplicáveis a situações não contenapladasno CPM 4.3.1, ou posterior,
terão como referência o Roteiro de Métricas de Software -- SISP, versão 2.0 ou posterior
publicado e mantido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do
h4inistério do Planejamento, Desenvolvimento

5.4

c Gestão (]VIP).

A CONTRATADA deverádisponibilizar à GET[C um canalde atendimento (te]efone
e:mail e/ou sistema) para registro de requisições de sen,içou,que opere em regime 10x5
(dez horas por dia, cinco dias por semana), das 09:00 às ] 9:00 horas, em dias úteis, seno

limite de tempo e de número de atendimentos.Neste canal de atendimento será
providenciado registro do sen,iço demandado, com informações sobre os usuários e
características técnicas da demanda.
5.5
5.6

Deverá ser elaborado relatório mensal com informações estatísticasde utilização dos
serviços, que compõem este item, a ser definido entre as partes posteriormente.

Após a forma]izaçãodo serviço, a CONT]R-ATADA deverá elaborar cronogramae
orçamento preliminares (proposta preliminar) com a contagem de PF, para aprovação
da Funpresp-Exe, sendo de sua responsabilidade a execução das atividades necessárias
para

5.7

este Hein.

Após

aprovação

da

proposta

ptcliminar

e levantamento

inicial

de

requisitos,

a

CONTRATADA deverá apresentarcronograma e orçamento definitivo (proposta
deflniúva) cona a contagem de PF, para aprovação da Funpresp-Exe, sendo de sua
responsabilidade a execuçãodas atividades necessáriaspara este flm.
5.8

Quando da entrega de cada demanda será eferuada a contagem âlnal de PF, quando será

aceito o acréscimo de até 15% em relação ao estimado inicialmente, para efeitos de
pagamento. Em caso de decréscin)o em relação ao estiraçadoinicialmente, esta nova
contagem será utilizada para efeito de pagamento.
5.9

A contagem efetuada pela CONTRATADA
?osswa

o. cet

[\cação

CeTtifiedFiltlction

Poijlts

deverá estar assinada por pronlssional que
Specialist

(=N'PS ào

InteniatiotiaLFiinctial

Poittt

U.íexx
Grn/@ IFPUG, vigente e válida na data da contagem, a Rimde garantir a qualidade
técnica e atestar a aderência da contagem às normas vigentes.
5.10

Em caso de necessidade
serão disponibilizadosmeios para acessoremoto à
CONTRATADA

ao ambiente da Ftmpresp-Exe, mediante procedimentos previamente

acordados entre as partes.

4
Fundação de Previdência Con)plenlentar do Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exc
SCN Quadra 2 Bloco A Sdn 202/203/204
Ed. Corpornre Financia Conter Blnsilia/[)F
70712 900 - (061) 2020 970{)
xwxnv.funpresp.com.br

FUNDAÇÀQ DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
/

l
íc

ã

5.1 1

Em caso de impossibilidade de execução remota, a CONTRATADA deve\{
providenciar a execuçãopresencialdo serviço, no prazo Rlxadopelo 6tscalcompeteniX
do contrato.

5.12

As atividades relacionadas à análise de negócio, redesenho de processos e levantamento

dc requisitos deverão ser realizadaspresencialmente,a não ser que haja prévio acordo
entre as partes.

DOS REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCION-AIS

6

6.1

Requisitos da solução de software

6.1.1

Os requisitos relativos a cada serviço (desenvolvimento, manutenção) serão discutidos

e determinados no momento de sua solicitação, por meio da abertura de uma Ordem
de Serviço (OS) específica.
6.1.2

Os serviços deverão prever a utilização
desenvolvimento, homologação e produção.

6.1.3

A ferratnenta de modelagem UNIL (U#@ez/.A4o&#nE
l-z#KwaKe)
e/ou Modelagem de
Processo

(B l/f/eíi

])/ure.rí

Àlade/[#@, poderá

dos

ser

ambientes

a ferramenta

(infraestrutura)

já

utilizada

de

pela

CONTRATADA (desdeque não selaproprietária, permitindo à Funpresp-Exe, se for
de seu interesse, implanta-la em seu ambiente), desde que previamente aprovada pela

GE'HC
6.2

Arquitetura técnica: O desenvolvimento das soluções deverá se dar com a utiHzação
das tecnologias descritas a seguir, selecionadas caso a caso pela Funpresp-Exc Mediante

acordo entre a Funpresp-Exe e a CONTRATADA,
ser atualizado e/ou expandido a qualquer tempo
6.2.1

Banco de dados:

6.2.1.1

MS SQL Server 2014 (ou superior);

6.2.1.2

MySQL

6.2.2

5.6 (ou superior).

Platafoí'mas de linguagens:

6.2.2.1

Java;

6.2.2.2

JavaScript;

6.2.2.3

PHP;

6.2.2.4

.NET;

6.2.2.5

Mobile (Android e IOS).

6.2.3

Sistema Operacional:

6.2.3.1

Windows lO (cliente);

6.2.3.2

WindowsServem
2012 R2(servidor).

6.2.4

o conjunto de tecnologias poderá

Serviço de Diretório: AD (Hí#z'e ]);n?r/oly) da Nlicrosoft
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6.2.5

Serviço de Aplicação:

6.2.5.1

llS 7.0 (ou superior);

6.2.5.2

Apache 2 (ou superior);

6.2.5.3

Tomcat 6 (ou superior).

6.2.6

Compatibilidade de browsers:

6.2.6.1

internet Explorar 9.0 (ou superior);

6.2.6.2

Google Chrome 22.0 (ou superior);

6.2.6.3

Nlozila Firefox 15.0 (ou superior).

6.2.7

Ferramentas:

6.2.7.1

IDE Eclipse (ferramenta de desenvolvimento Java/Web)

Sofra,are livre;

6.2.7.2

Notepad++ (editor para programação) -- Software livre;

6.2.7.3

Ch'lS Joomla ou Zope/Plone (ferramenta para gestãode conteúdo) -- Software livre;

6.2.7.4

Subversion (ferramenta para controle de versão) SofRA,arehvrc;

6.2.7.5

TortoiseSVN

6.2.7.6

Bizagi(ferramenta para modelagem de processo)

(Cliente

SVN);

Software livre;

Compatibilidade com Microsoft Office 2013 (ou superior).

Transferência de conhecimento

6.3
6.3.1

A transferência
do conhecimento,
no uso das soluçõesdesenvolvidas
pela
CONTRATADA, deverá ser realizada sem ânus adicional para a Funpresp-Exe. O
cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pela Funpresp
xc

6.3.2

A CONTRATADA

deverá promover o repassa das informações técnicas utilizadas no
desenvolvimento das soluções de software, sejam elas adquiridas ou produzidas na
execuçãodos serviços, para os técnicos designados pela Funpresp-Exe.

6.4

Requisitos de qualidade

6.4.1

Os produtos desenvolvidos pela CONTRATADA deverão atender, além dos demais
cnténos e requisitos já previstos nesteTermo de Referência(TR), os requisitos de
qualidade abaixo:

6.4.1.1

6.4.1.2

]l!!!!!çlQ!!í!!idaík: desenvolver soluções que atendam às necessidadesexplícitas e
implícitas dos requisitantes;
Us!!!zilislíldç:desenvolver interface visual simples, intuitiva e voltada para WEB e
equipamentos móveis (/aZ'/e//celular),contemplando a funcionalidade de ajuda ao
usuário através de Zuü/l nos principais campos das telas e/ou help a// #//e,e os demais

requisitos de acessibilidade, no que couber, previstos no e-Nlag;
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6.4.1.3

Çe11BalziliÍlaík: Capacidade do produto
desempenho e segurançaespecificados;

6.4.1.4

1131iciênsb:Capacidade do produto de sofKvare de apresentar desempenho
apropriado, relativo à quantidadede recursos usados;

6.4.1.5

11)!$i2e!!ilZiliÉlaík:
os sistetnasem produção deverão estardisponíveis, no mínimo, 8
(oito) horas (dentro do horário comercial) por dia útil;

6.4.1.6

Intea.idade: os sistemasde informação deverão tnanter os dados íntegros,

de software de manter um nível Xêh;.

controlando os acessossimultâneos à base de dados c respeitando os princípios
ACID -- Atomicidade, Consistência, lso)cimento e Durabilidade;
6.4.1.7

Mal21alcl3illiliíiaík:a documentação,inclusive do código-fonte, gerado pela
CONTRATAIDA, deverá ser clara e completa. Os sistemas de informação
desenvolvidos deverão segurao padrão de nomenclatura de objetos de banco de
dados definido pela Funpresp-Exe.

6.5

Segurança da Informação

6.5.1

A CONTRATADA

deverá observar, rigorosamente, todas as nortnas e procedimentos

de segurançaimplementados no ambiente dc Tecnologia da Infornaaçãoda Funprcsp
Exe
6.5.2

A CONTRATADA

não poderá indicar profissionais para execuçãodos serviços com

características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade
da Funpresp-Exe.
6.5.3

A

CONTRATADA

deverá

dar

ciência

e providenciar

os

mecanismos

que

julgam

necessáriospara que seus empregados cumpram as normas e procedimentos de
segurançada informação instituídos pela Funpresp-Exe.
6.5.4

A

CONTRATADA

responderá pelo

não cumprimento

por quaisquer de seus

empregadosdas normas e procedimentos de segurançada informação instituídos pela
Funpresp-Exe.
6.5.5

A CONTRATADA

6.5.6

A CONTRATADA deverá adotar critérios adequadospara o processo seletivo de
profissionais que irão aduardiretatnente na execuçãodo objeto, com o propósito de
evitar a incorporação de pessoascom característicase/ou antecedentesque possam
comprometer a segurançaou credibilidade da Funpresp-Exe.

6.5.7

A codinlcação dos sistemas com recursos web deve incorporar, sempre que aplicável, as
boas práticas de padrões de segurança,tais como:

deverá seguir as normas, padrões e regulamentos de segurança da
informação expressosna política de segurançada Funpresp-Exe.

6.5.7.1

Implementação de criptografia não reversível para senhasgravadasem bancos de
dados;

6.5.7.2

Proteção de credenciais de acesso pelo uso de conexões SSL com criptogrania forte
nos processos de /«/#;
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6.5.7.3

I'ara aplicaçõescom tráfego de dados sensíveispela Internet, utilização de conexões
SSL com criptogrania forte;

6.5.7.4

Proteção contra C/uíi-.S'»e.çí#@/z/{g(XSS);

6.5.7.5

Proteção contra JIPE /#ybc/za;

6.5.7.6

Gerencianaento
de cookiese /a,ée//ide sessãocom o intuito dc protegeros
identificadoresde sessãodos usuários;
Remoção das informações sensíveis de parâmetros GET passados via URL;

6.5.7.8
6.6

Validação de parâmetros e dados informados pelo usuário.

Metodologia de desenvolvimento

6.6.1

A CONTRATADA

deverá adorar a metodologia de desenvolvimento ágil .fCRUÀ'f para
gestão e planejamentodos projetos de sofra,are.

6.6.2

A CONTRATADA devedisponibilizar um GerenteTécnico (.ça7/ü'.A4ax/fr),
responsável
por coordenar as atividades relacionadas ao ciclo de execução da OS e por aduarcomo
interlocutor técnico junto à GETIC, incumbido de receber,diligenciar,encaminhare

responder por questões técnicas, além de organizar o pessoal técnico da
CONTRATADA
6.7

Testes

6.7.1

Teste unitário

6.7.1.1

6.7.1.2

6.7.1.3

A CONTRATADA

deverá executar os testes unitários sobre cada componente do
produto de software construído, baseadono plano de teste.

Entende se como Teste unitário aquele realizado isoladamente sobre a menor
unidade do prometode software (por exemplo: ul-n método), que deve abranger pelo
menos as técnicas dc teste Coxa Preta e Caixa Branca
Deve ser entregue, junto com os arteFatosconstruídos, toda a documentação
contendo as evidências de teste, que servirão dc subsídio para as atividades de
auditoria do trabalho de teste

6.7.2

Teste integrado

6.7.2.1

6.7.2.2

6.7.2.3

A CONTRATADA

deverá executar os testes integrados sobre cada componente do
produto de software construído, baseadono plano de teste
Entende se como Teste integrado aquele realizado através da navegação de forma
progressiva e ordenada pelas telas ou estruturas internas do software onde seus
elementos são combinados e testados para avaliação das suasinterações.

O Teste integrado poderá ocorrer em ambiente dc desenvolvimentoc/ou
homologação da Funpresp-Exe, se for de interesse desta. a fim de veriRcar o
funcionamento do aplicativo em ambiente semelhanteao de produção, e assim,
antecipando problemas que viriam a ocorrer após a implantação.

6.7.3

Teste do software
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6.7.3.1

desenvolvido, de forma a garantir pleno atendimento aos requisitosespecificados.
Entende-se como Teste do software a execução controlada da aplicação,veriRlcando
se o seu comportamento ocorre de acordo com o especificado no serviço, buscando

6.7.3.2

assim mostrar se os resultados estão respeitando os padrões estabelecidos na
especificação funcional.

Testes automatizados

6.7.4

Entende-se como testes automatizados aquelesrealizados de forma integrada e

6.7.4.1

gerenciados visando mais qualidade, menor tempo e menor custo;
6.7.4.2

Os testes automatizados deverão contemplar os Testes Funcionais e Testes Não
Funcionais;

6.7.4.3

A CONTRATADA deveenuegarjunto com os artefatosconstruídostoda a
documentação contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as
atividades de auditoria do trabalho de teste realizado pela contratada. Essa auditoria
poderá ser realizada pela Funpresp-Exe ou por en'presa por ela designada.

6.8

]:homologação

6.8.1

O processode hotnologaçãodeverá ocorrer no ambienteda Funpresp'Exe, e deverá
contemplar duashomologações:

6.8.1.1

Hgl3:!ízlegaçãe..téç11iu:
Avaliação técnica e de requisitos não-funcionais;

6.8.1.2

11eJ3}szlÉ29açãsz..Ítl!!çie11a!:
Conformidade dos requisitos funcionais, não-funcionais e

regrasde negócio.
6.8.2

A CONTRATADA deverá acompanhar presencialmente o processo de homologação,
sem ânus adicional para a Funpresp-Exe.

6.8.3

A Funpresp-Exeexigiráa especificaçãodos casosde testespela CONTRATADA, de
acordo com a especificação dos requisitos encaminhados pela área demandante, baseado

6.9

no plano de testesa ser elaboradopela CONTRATADA.
Garantia

6.9.1

Prover garantia aos serviços prestados por 90 (noventa) dias corridos, contados do dia
posterior à regular entrega dos produtos, independente da expiração da vigência
contraütal.

6.10

Geradores de código

6.10.1

Admite-se a utilização de geradores de Código, desde que a aplicação gerada admita

manutenção evo]utiva de fãci] execução e apresenteperformance adequada,além do
atendimento a todos os requisitos listados neste TR.
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7.1

7.2

DOS NÍVEIS MÍNIMOS

Os NA'lS objetivam definir as responsabilidadese procedimentos que deverão ser
seguidos pelas partes envolvidas, visando o acompanhamento dos Níveis de Servicos
em complen)entação às obrigações acordadas em contrato.
A CONTRATADA
acompanhanaento,

7.3

DE SERVIÇO (NMS)

deverá aprescntat mensalmente, junto à Nota Fiscal. relatório dc
contendo

a medição

dos NNIS.

A Funpresp-Exe avaliará os serviços executados en] cada OS por meio da utilização de

Indicadores de NMS, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidosentre a
Funpresp'Exe e a CONTRATADA com a finalidadede aferir e avaliar aspectosde
tempo e qualidade relacionados aos serviços contratados.
7.4

O valor previsto para pagamento de uma OS poderá sofrer desconto ou glosa,
dependendodo valor atingido para cadaIndicador, conforme definido nas tabelasdeste
tÓPico.

7.5

O desconto ou glosa não será aplicado se a Funpresp-Exe der causa à variação do

Indicador como, por cxen)plo, indisponibilidade da área dcmandantc, alteração de
escapo, dentre outros
7.6

Durante os primeiros 90 (noventa) dias do contrato, a critério da Funpresp-Exe,
eventuais falhas poderão ser relevadas e dispensadas as sataçõesdecorrentes do não
cumpritnento dos NN{S, como período de ajuste, desde que a CONTRATADA
conlprovadanlente demonstre que os trabalhos de execução das OS estão em
andamento com a entrega dos produtos e arrefatos esperados.

7.7

Os Indicadoresserãomedidos desdeo início da execuçãocontratual, nasperiodicidades
definidas, e a CONTRATADA será informada dos resultados, para que providencie as
eventuais adequações que se fizerem necessárias na dinâmica da prestação dos serviços.

7.8
7.8.1

Toda OS seráclassificadaconforme o nível dc criticidade:
A!!Ê!: Incidente que possa tornar inoperante o sistema da CONTRATANTE

por inteiro

ou uma parte lnajontária que é essencialaos negóciosdiários. É tambétn considerado
criticidade alta o incidente que gerar perda ou inconsistência nas informações.
7.8.2

bilédb: Incidente sem paralisaçãode sistema,mas cota indisponibilidadede
pa'te/módulo

do sistema ou dados que sejam essenciais para o negócio. Esse tipo de

erro tem como principal característicao fato de apesarde observada a degradação,o
sistema continua disponível, porém necessitando de atualização e/ou correção de
rotinas/dados. Serviços de desenvolvimento inicial de novo software sempre serão
inicialmente

considerados como criticidade

média, com o "Tetnpo

da Solução''

con'cspondcndo à entrega do pré escopo da OS.
]3alm: incidente que representa falhas mínimas que não estão afetando a performance
será'iço ou operação da Funpresp, ou ainda a função afetada só é usada eventual.mente

ou temporariamente
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7.9

7.10

A tabela de tempo para o início do atendimento a uma OS será conforme a seguir, ià81
horas úteis:

CRITICIDADE

TEMPO DO I' CONTADO

TEMPODASOLUÇAO
(?pósl'contato)

Alta

em até l hora

em até 8 horas

Média

em até 3 horas

em até 24 horas

Baixa

em até 6 horas

em até 72 horas

Indicadores

1. Indicador de Produtividade Média (IPM)
Aplicado aos serviços:

)esenvolvimento

Finalidade:

Aferir a produtividade c tempestividadc da execução dos serviços

Metas a cumprir:
Periodicidade:

e b4811111e11çãQ(exceto
manutenção corretiva)

Elaboração
e entregade todosos produtoscontidosno escapoda OS em
conformidade com a produtividade Especificada na OS
A cada OS emitida, após a homologação da entrega
IPFvl = 1 (PF.final / N' sprints.rea]izadas) / (PF.estimado / N'

sprints.estimadas)] x 100
Onde:

Fórmula:

B PF.final: quantidade dc pontos de função na contagem final do produto da OS
. PF.estimado: quantidade dc pontos de função obtidos mediante contagem
asdmada ao início

e N' sprints.realizadas: quantidade de sprints realizadas na execução da OS
B N' sprints estimadas:quantidade de sprints estimadaspara a realização da OS

Acima de 100%:
Retenção ou glosa:

Aceitável

Não se aohca desconto ou glosa

Não se aplica desconto ou glosa
Entre 85% e 99,9%: Aceitável
Entre 75% e 84,9%: Sancionáve] 2% sobre o valor da OS
Abaixo de 75%:
Sancionáve] 5% sobre o valor da OS

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
Aplicado aos serviços: »[anutencão corretiva

Finalidade:
M.etas a cumprir:

Periodicidade:

Aferir a tempestividadc no atendimento de manutenções corredvas

Manutenção corretiva com realização de testes funcionais e subsequente
disponibilização da solução no ambiente da Funpre!!!:B3q
A cada OS emitida, após a homologação da entrega
IAT = ( Prazo.realizado / Prazo.máximo)

x 100

Onde:

Fórmula:

e Prazo.Realizado = Quantidade dc tempo, cm unidade definida na OS
(minutos, horas, dias ou meses),decorrido entre a abcrtuia da OS e a
disporübilização da solução, em ambicnte da Funpresp-Exe, da versão que
recebeu o aceite
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e Prazo f«láxlmo = Prazo máximo acordado entre as partes para realização da
nlcta desteindicador, em unidade dc minutos. horas. dias ou meses

Retenção ou glosa:

lo%o
sobreo valor da OS

Entre 150,1% e 200%: Sancionável
Acima de 200n%a:
Sancionável

2% sobre o valor da OS
5% sobre o valor da OS

Em manutcnções corretivas durante o período de garantia, o desconto será
substituído Dor uma advertência.

Observação:

8

Entre 100,1% e 150a%o:Sancionável

DOVOLUME
SERVIÇO
(1) Desenvolvimento

de soluções dc sofnvare

(2) rvlanutenção de soluções de sofKvare
9

9.1

UNIDADEDE
MEDIDA

VOLUME
ESTIMADO
MENSAL

VOLUME TOTAL

Ponto de Função

35

42o

Ponto deFuncão

15

180

ESTIMADO (12
MESES\

DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão realizados em ambiente da CONTRATADA.

Eventualmente poderão

ser realizados na Funpresp Exe, a dependem' de sua natureza, tais como as atividades que

necessitemda participação direta das equipesda F'unpresp Exe, como, por exemplo,
levantamento de requisitos, reuniões e apresentações,e as advidades relacionadas ao
acessoou à análise do ambiente operacional das soluções de software.
9.2

O GerenteTécnico da CONTRATADA deve estarpresentena Funpresp-Exe,pelo
menos, em todas as reuniões de abertura (Plailejamento) e de encerramento (Revisão e
Retrospectiva)

9.3

de .P/f#/x.

O deslocamento eventual de prestador de serviço da CONT'RATADA

para a Funptesp

Exe não implicará,de nenhumaforma, em acréscimoou majoraçãonos valoresdos
serviços, bem como nenhum tipo de pagamento correspondente a deslocamentos,
diárias, horas extras ou adicionais soturnos
9.4

A definição do horário de trabalho para a execuçãodas atividades nas instalações da
Funpresp-Exe deve ser acordada cona a Funpresp-Exe.

9.5

Como padrãoe quando não especificadoem contrário, considerar-seá colho horário de
expedienteo período compreendido das08:00h às20:00h, nos dias úteis.

9.6

9.7

Os serviços eventualmente realizados fora do horário de expediente, aos sábados,
domingos e feriados, seja no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente da
Funpresp Exe, não implicarão nenhum acréscimo ou majoração nos valores pagos à
CONA'RATADA
Os prazos específicos quando não fixados neste TR, serão consignados na respectiva

os.
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9.8

Como padrão e quando não especificado em contrário, todos os prazos serão conte!:...4li
em horas úteis ou dias úteis.

9.9

Os serviços deverão ser prestados tomando por referência o horário e calendário de
Brasília-DF

10

DA QU.ALIFICAÇÃOTÉCNICA DA LICITANTE

lo.l

As empresas, registradas ou não no SICAF, deverão comprovar a qualificação técnica,
conforme abaixo:

10.1.1 Apresentação de atestado(s)de capacidade técnica, expedido(s) por pesco's jurídicas de

direito público ou privado, que comprove(m) a experiênciae qualificaçãoda licitante em
serviços compatíveis em características,quantidades e prazos com o objeto da licitação,
mediante desenvolvimentode uma solução de, no mínimo, 210 pontos de função,
admitida a soma de atestados,sendo pelo menos um deles não inferior a 120 pontos de
A....=.
XUllYavlO.1 .2 Comprovação para o Gerente Técnico, a ser apresentada no momento da assinatura do

contrato:
lO.1.2.1

Experiência mínima de 3 (três) anos na condução de serviços compatíveis com .o
objeto, em liderança de Limeságeisetn proletos de construção de software utilizando
a

metodologia

.S'r/v//w, mediante

apresentação

de

declaração

da

licitante,

acotnpanhadade currículo do profissional.

lO.1.2.2

Formação de nível superior, graduação ou pós-graduação,em Tecnologia da
Informação ou áreascorrelatascom diploma fornecido por instituição reconhecida
pelo Ministério de Educação (MEC).

lO.1.3 Declaração da licitante de que possui suporte administrativo, aparelhamento e condições

adequadas,bem assim pessoalqualificado, disponível para a execuçãodo objeto desta
licitação.
lO.1 .4 Declaração da licitante de que segue a metodologia de trabalho de Fábrica de Software

(requisitos, prometo,ptogratnação, testes e homologação), abrangendo profissionais
capacitados e processos, procedimentos e artefatos estruturados.
11

DOTIPODALICITAÇAO

11.1

A licitação serána modalidadePREGÃO, na forma ELETRÕNICA, do tipo menor
preço, conforme descrito neste TR

12

DOS MECANISMOS FORM.AIS DE COMUNICAÇÃO

12.1

0 Plano de Comunicação tem por objetivo formalizar a relação cotidiana ergueas partes,
evitando i-nal-entendidos de forma a garantir a eficiência do contrato e a transparência

na sua gestão. Este plano estabeleceos documentos que serão utilizados para a
comunicação formal:
RESPONSO:VEL
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DOCUMEN
TO

EMISSOR

DESTINATÁRIO

MEIOS

PERIODICID
ADE

Funpresp-Exe

CONTRATADA

Papel

Unico

Termo de

Aceite

Central de

Abertura dc
Chamado

CONTRATADA

Funpresp Exe

AtpnHin.pntn

Por OS

Site ou e-mail
Relatóúo

de

Atendimento

13

CONTRATADA

Funpresp-Exc

E mail ou
papel

Por OS

DO SIGILOE CONFIDENCIALID.ADE

13.1

A CONTRATADA deveráÜJrmar
Termo de Cotnpromissocontendodeclaraçãode
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurançavigentes na Funpresp-Exe, a ser
assinado pelo seu representante legal, conforme anexo T

13.2

A CONTRATADA deverá firmar Termo de Ciência da declaraçãode manutenção de
sigilo e das normas de segurançavigentes na Funpresp-Exe, a ser assinadopor todos os
empregados diretamente envolvidos na execução dos serviços, conforme anexo ll.

13.3

Quanto ao sigilo e confidencialidade dos dados e informações disponibilizadas pela
Funpresp-Exe para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA se compromete
a

13.3.]

13.3.2

Manter completo sigilo e confidencialidade sobre dados, informações e documentos
obtidos en] virtude da execuçãodos serviços, bem como sobre todos os resultados e
análises deles decorrentes, obrigação esta válida mesmo após o encerramento do
contrato por qualquer motivo, transferindo à Funpresp-Exe a propriedade dos
resultados para todos os efeitos legais;
Responsabilizar-se penal, civil e adnlinisttadvamente

pelos danos causados diretamente

à Funpresp'Exe ou a terceiros,decorrentesde suaculpa ou dolo, incluindo por parte de
seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento da Fundação;
13.3.3

Adorar as medidas e as políticas necessáriasà preservação do sigilo e confidencialidade

dos dados e informações recebidosem virtude da execuçãodo contrato;
13.3.4

13.3.5

Udizar os dados e informações recebidos exclusivamente para a execução dos serviços;

Cumprir c fazer cumprir as normas internas da Funpresp Exe quando do uso de suas
instalaçoes ou recursos;

13.3.6

Divulgar dados e informações somente após prévia e expressa autorização da autoridade
competente

da Funpresp-Exe;

e
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13.3.7 Adotar políticas de gestão e as medidas necessáriasà preservaçãodo sigilo V4?.
informações da Funpresp-Exe.

14
14.1

DAVIGÊNCIADOCONTRATO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mesesa contar da data de sua
assinatura,podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivosaté o limite de 60
(sessenta)meses,nos termos do art. 57, inciso ]l, da Lei n' 8.666/1993, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a) os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) esteja formalmente demonstradoque a forma de prestaçãodos serviços tem
natureza continuada;

c) seja juntado relatório que discorre sobre a execuçãodo contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
d) seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Funpresp-Exe mantém
interesse na realização do serviço;

e) sejacomprovado que o valor do contrato permaneceeconomicamentevantajoso
para a Fuílpresp-Exe;

í) haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação;e
g) seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habiHtação
14.2

Os serviços contratados serão executados de forma contínua e indireta, sob o regime dc
empreitada por preço global, de acordo com as necessidadesda Funpresp-Exe.

14.3

A Contratada não teta direito subjetivo à prorrogação contratual.

14.4

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebraçãode termo
adíuvo

15

15.1

DAGARANTIACONTRATU.AL
O garantidor não é parte legitima para âlgurar em processo administrativo instaurado
pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada

(inserido pela IN n' 05/201'D.
15.2

C) atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Fundação a promover a rescisão

do contrato por descumpritnento ou cumprimento irregular de suascláusulas,conforme
dispõem os incisos l e ll do art. 78 da Lei n' 8.666/1993.
15.3

A CONTRATADA, no prazode até IO (dez)dias apósa assinatura
do Termo de
Contrato, prestarágarantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Instrumento,

conformedispostono art. 56 da Lei n' 8.666,de 1993,desdeque cumpridasas
obrigações contratuais.
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15.3.1

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (setecentésimospor cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
o máximo dc 2% (dois por cento).
15.3.2

O atraso superior a 30 (Hirta) dias autoriza a Funpresp-Exe a promover a retenção dos
pagamentos devidos à Contratada, até o limite dc 5% (cinco por cento) do valor do
contrato a título de garantia, a serem depositados junto à Funpresp-Exe, em dinheiro,
com correçao monetana.

15.4

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhda, deverá abranger um

período de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1
do Anexo Vll-F da IN SEGES/MPDG n' 5/2017.
15.5

A garantia assegurará,qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.5.1

15.5.2

Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas.
Prejuízos causadosà Funpresp-Exe ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução

do contrato.

15.5.3 h4ultas moratórias e punitivas aplicadas pela Funpresp Exe à Contratada.

15.6
15.7

A modalidade seguro garantia somente será aceita se contetnplar todos os eventos
indicados acima.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta especínJcada Fundação, com
coi'reçao monetarJa.

15.8

No caso de alteraçãodo 't'dor do contrato, ou prorrogação de suavigência, a garantia
deverá ser readequadaou renovada nas mesmas condições

15.9

Se o valor da gatanda for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga se a fazer a respectiva reposição no prazo máúmo de ]0
(dez) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.

15.9.1

A Funpresp-Exe não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
,)

b)
')

d)

caso fortuito ou força maior;
alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contrai-tais;

descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de fitos ou
fatos praticados pela Funpresp-Exe; e
fitos ilícitos dolosos praticados por servidores/empregados da Funpresp

Exe

15.10 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas neste item
15.1 1

Será considerada

extinta a garantia:
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15.11 .l com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamentàGge

importâncias depositadasem dinheiro a título de garantia,acompanhadade declaraç$q
da Funpresp-Exe, mediante termo circunstanciado,de que a Contratada cumpriu todas
as cláusulas do contrato;
15.11 .2 no

prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência,caso a Funpresp'Exc não
comunique a ocorrência de sinistros.

OA DOTAÇÃO ORÇAMEN'FARIA

16
16.1

As despesasdecorrentesda contrataçãocorrerão à conta dos recursosconstantesdo
Plano de Gestão Administrativa - PGA da Funpresp-Exe.

DA AVALIAÇÃO DA QU-ALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS

17

17.1

A CONTRATADA

obrigar-se-á a entregar os serviços estritamente de acordo com as
especiüícaçõesconstantes deste TR, responsabilizando-se pelo refazimento total ou
parcial, no prazo lixado pelo fiscal do contrato, na hipótese de se constatar defeitos na
execução ou estiver em desacordo com as especinlcações adotadas. O Fiscal deve, neste

caso, comunicar formalmente à GELOG, quaisquer ocorrências quanto à execução dos
serviços, para anotação e adoção das medidas cabíveis.
17.2

A qualidade dos serviços da solução será mensuradapor meio da verificação de
resultados obtidos na prestação dos serviços demandados de acordo com prazos,
proceditnentos e critérios estabelecidos pela Funpresp-Exe, ficando a CON'l'ji.ATADA
sujeita a penalidades se for identificada inexecução total ou parcial do serviço

17.3

Serão considerados como aceitoue atendendo aos requisitos os serviços executados pela

CONTRATADA que dvetem seu respectivoTermo de RecebimentoDefinitivo
emitido pela Funpresp-Exe,podendo set caracterizadopor aceiteem Nota Fiscal,
conforme detalhanaento a seguir:
17.3 l

Serviço de !)c$gnxçzlvilnÊnla: disponibilização c operacionalização em ambiente de
Produção da Funpi-esp-Exe do sofnvare demandado e entrega da documentação
associada ao software.

17.3.2 Serviço de Alan111ç11çãQ:
realizaçãoda atividade prevista, com o reparo necessárioà

solução e disponibilização funcional em ambiente produtivo.
17.4

Os serviços serão t'ecebidos provisoriamente no prazo estipulado para cada ordem de

serviço, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do conuato, pa"
efeito de posterior verificação de suaconformidade com as especiGJcaçÕes
constantes

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório
circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na

execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários,devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento de6lnitivo.
17.5

Os serviços serão recebidos deHlnitivamente no prazo estipulado para cada ordem de

serviço, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
17
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17.6

Na hipótese de a verificação a que se refere o subirem anterior não ser procedido dentro
do prazo fixado, reputar se á como realizada, consumando se o recebimento deHJniÚvo
no dia do esgotamento do prazo.

17.7

Para efeito de recebimento provisório, ao Elnalde cadaperíodo mensal, o Hlscaltécnico
do contrato irá apurar o resultado das avaliaçõesda execuçãodo objeto e, se for o caso,
a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos à contratada, regista-andoem relatório a ser encaminhado ao
gestor do contrato

17.8

O recebimentodefinitivo, ato que concretiza o atesteda execuçãodos serviços,será
realizado pelo gestor do contrato.

17.9

O gestor do contrato analisaráos relatórios e toda documentaçãoapresentadapela
nlscahzaçãotécnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento
da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA
por escrito, as respectivas correções.

17.10

O gestor emitirá termo circunstanciadopara efeito de recebimento de6tnitivo dos
serviços prestados, cona base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará
a CONTRATADA
para que emita a nota fiscal ou fatula com o valor excito

dimensionado pela fiscalização com base no Plano de Fiscalização.
17.11

C) recebimentoprovisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidadeda
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorrera execuçãodo contrato.

18

DOCONTRATO

18.1

Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato.

18.2

Prcvian)ente à contratação, a Fundação realizará consulta ''on linfa'' ao SICAF, bcnl

como ao CadastroInformativo de Créditos não Quitados

CADIN, cRIasresultados

serão anexados aos autos do processo.
18.3

Na hipótesede irregularidadedo registrono SICAF, o Contratadodeverá regularizara
sua situaçãoperante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação
das penalidadesprevistas no edital e anexos.

18.4

Alternativamente à convocação para comparecer perante a Fundação para a assinatura

do Termo de Contrato, a Fundaçãopoderá encaminha-lopara assinaturado
adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrõrüco, para que seja assinadoou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento.
18.5

18.6

O prazo previsto no subirem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Fundação.

Se o adjudicatário,no ato da assinaturado Termo de Contrato, não comprovar que
mantém asmesmascondições de habilitação, ou quando, injustiflcadamente, recusar-se
18
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Funpresp
à assinatura, poderá ser convocado

.@

outro licitante, desde que respeitada a ordemVdç:

classificação,para, após a veriócação da aceitabilidadeda proposta, negociação'X
rovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sançõesprevistas neste Edital e das demais cominações legais.
19

DA ESTIMAT]VA DE PjiEÇO

19.1

Estima-se o preço da conta-citaçãoem valor de R$ 684.455,70.

19.2

A despesa dos exercícios subsequentes correrá à conta da dotação orçanaentária
consignadapara essaatividade no respectivo exercício.

DASOBRIGAÇÕESDACONTRAT.ADA

20
20.1

Executaros serviçosconformeespeci6lcações
desteTermo de Referência
e de sua
proposta, com a alocuçãodos empregadosnecessáriosao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais.

20.2

Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação.

20.3

Atender prontamente as reclamaçõesda Funpresp'Exe, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as correções e adequações que se dizerem necessárias.

20.4

Comunicar,imediatamentee por escrito, qualqueranormalidadeque verificar na
execuçãodos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução,
apresentando razões }usti6lcadoras,que serão objeto de apreciação pela Funpresp'Exe

20.5

Exercer a direção técnica e administrativa, utilizando de mão de obra especializada sem

nenhum vínculo empregatíciocom a Funpresp-Exe, promovendo o console de jornada
e dos serviços, relacionado a execução do Contrato.
20.6

Responsabilizar-se
por todas as despesascom material, mão de obra, acidentesde
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, âlscais e comerciais, transportes,
materiais, seguros operacionais, taxas, tributos, conuibuições de qualquer natureza ou

espécie e quaisquer outras despesas necessáriasà perfeita execução dos serviços
contratados, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
20.7

Sujeitar-sea mais ampla e irrestrita 6lscalizaçãopor parte da Funpresp'Exe.

20.8

Designar formalmente um preposto responsávelpela execuçãodos serviços,que será a
pessoa de contado entre a CONTRATADA

20.9

e a Fiscalização da Funpresp'Exe.

Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, no prazo fixado pelo fiscal técnico do contrato.
20.10

Responsabilizar se pelos danos causados diretamente à Funpresp'Exe ou a terceiros,

decorrentesde suaculpa ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindo ou reduzindo
essaresponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Fundação
20.11

Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acercadas atividades executadas sem prévia autorização da Funpresp'Exe.
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20.12
20.13

20.14

Não transferir a outrem, no rodo ou em parte, os serviços avançados, responsabilizando
se, em qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA por todos os serviços.

Cientificas o fiscal do coíltrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou ii-regularidade verificada na execução dos serviços, mantendo utn
diário de ocorrências" duiantc toda a prestaçãodos serviços.
Elaborar relatórios e parecerestécnicos, a qualquer tempo, durante a execuçãodo objeto

ora contratado,de modo a permitir o efctivoacompanhamento
dos trabalhospela
Funpresp-Exe,sempreque solicitado, a serem entreguesno prazo Ruído pelo fiscal
técnico do contrato
20.15

Fornecer à Funpresp-Exe, sempre que solicitados, e em tempo hábil, todos os
esclarecimentose informações necessáriosrelacionados às atividades desenvolvidas por
força deste Contrato.

20.16

Observei

os Níveis Mínimos

de Serviço

(NÀ'lS), fornecendo

as informacões

.necessárias

para seu acompanhamento e ílferição.
20.17

Não empregar menor de dezcsscis anos, cxceto na condição de aprendiz para os maiores

de quatorzeanos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho soturno, perigoso e insalubre
20.18

20.19

I'ropiciar todos os meios e facilidades necessáriasà fiscalizaçãopela contratante, cujo
representante terá poderes para suster o serviço, total ou parcialmente, em qualquer
tempo, sempre que considerar a medida necessária,cona a devida motivação.
Quando especificada:manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta
por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para a prestação dos
serviços.

20.20
20.21

Manter a produtividade ou a capacidade mínima durante a execução do contrato.
conforme art. 18, inciso 1, alínea ''g'', da IN SLTI/À{P n' 4/2014.
A conuatada deve realizar a transição contratual com transferência de conhecimento

tecnologia e técnicas empregadas,sem perda de infortnações, podendo ser exigido,
inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará
a execução dos serviços.
20.22

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento

de cada parcela,de forma permanente.
20.23

Os direitos autorais da solução, do prometo,de suas especificações técnicas, da
umentação produzida e congêneres,e de todos os demais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados.
6lcandoproibida a sua utilização sem que exista autorização expressada contratante, sob
pena de multa, sem prejuízo das sançõescivis e penais cabíveis.
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20.24 Quanto ao sigilo e confidencialidadedos dados e informaçõesdisponibilizadaspela
Funpresp-Exe para a perfeita execução deste Contrato, a CONTRATADA se
compromete a:
20.24.1manter completo sigilo e confidencialidade sobre dados e informações obtidos em
virtude da execuçãodo Contrato, bcm como sobre todos os resultados c análisesdele
decorrentes, obrigação esta válida mesmo após o encerramento do Conuato por
qualquer motivo, transferindo à Funpresp Exe a propriedade dos resultados para todos
os efeitos legais;
20.24.2 responsabi]izar-se pena], civil e administrativamente pelos danos causadosdiretamente

à Funpresp-Exe ou a terceiros,decorrentes de suaculpa ou dolo, incluindo por parte de
seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidade a 6lscalizaçãoou o
acompanhamento da Fundação;
20.24.3 adotar as medidas e as políticas necessárias à preservação do sigilo e confidencialidade

dos dados e informações recebidos ein virtude da execuçãodeste Contrato;
20.24.4utilizar os dados e informações recebidos exclusivamente para a execução deste
conuato;

20.24.5(üvulgar dados e infottnações somente após a prévia e expressaautorização da
autoridade competente da Funpresp-Exe;

20.24.6utilizar etnprcgadoshabilitados para a execuçãodos serviços,em conformidade com as
normas e determinaçõesem vigor.
20.25 Assumir as despesasdecorrentes do transporte, hospedagem e alimentação em função
da execução do objeto;

20.26 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Fundação;
20.27 Quando no ambienteda Contratante, manter os seusprestadoresdc serviços su)eitosàs
suasnormas disciplinares, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Funpresp'
X
Exe;
20.28 b4anter os seusprestadores de serviços e prepostos identificados por crachá,quando en)

trabalho, devendo substituir imediatatnente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Funpresp-Exe; e
20.29 Insti'uir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,alertandoos a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 6lm de evitar desvio de função.
20.30 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo

com os al-tigos14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 01.ein' 8.078/1990),
Rícandoa Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
20.31 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão a Fundação para a execução do serviço;
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20.32

Arcar com o ónus decorrentede eventualequívocono dimensionamento
dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa los, caso o previsto inicialtnente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, excito
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do S I' do art. 57 da Lei n'
8.666/1993;

20.33

Deter instalações,
aparelhamento
e pessoaltécnicoadequados
e disponíveisparaa
realização do objeto da licitação;

20.34

Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins

de comprovação de atendimento das especiâJcaçÕes
técnicas
21
21.1

DAS OBRIGAÇÕES DA FUNPRESP-EXE
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente

designado, nos teimas do art. 67 da Lei n' 8.666/1993
21.2

I'roporcionar à CONTRATADA todas as facilidadespara a perfeita prestaçãodos
serviços

21.3
21.4
21.5

Acompanl'ar e fiscalizara execuçãodo objeto do contrato, sob os aspectosquantitativos
e qualitativos, anotandoem registro próprio as fallaasdetectadas.
Rejeitar, no todo ou em parte, o sen,iço entregue em desacordo com as especificações.

Atestar a nota fiscal/natura correspondente, após realizar rigorosa conferência dos
serviços prestados.

21.6
21.7

Efetuar o pagamento no preço e nas condições pactuadas.
Eúgir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
21.8

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota nlscal/futura fornecida pela

contratada,em conformidade com o disposto no item 6 do ANEXO XI da Instrução
Normativa SEGES/MPDG n' 05/20] 7.
21.9
21.10

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, âlxando prazo para a sua correção.

Nomear Gestor e FiscaisTécnico, Administrativo e Requisitantedo contrato para
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o disposto no art. 30 da IN

SLTI/MP n' 4/2014.
21.11

21.12

Encaminhar formalmente a demanda,por meio de Ordem de Serviço, de acordo com
os critérios estabelecidosneste TR, obserx,ando-seo disposto nos ans. 19 e 33 da IN
SLTT/MP n' 4/2014.

Receberos serviçosque estejamem conformidadecom a proposta,observandoo
disposto no art. 21 da IN SLTI/b/IP n' 4/2014

21.13

Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando
cabíveis.
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21.14 Não praticar fitos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
21.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos propostos ou responsáveis por ela indicados, excito quando o objeto da

contrataçãoprevir o atendimento direto, tais como nos serviçosde recepçãoe apoio ao
usuarlo;
21.14.2 direcionar a contratação de pessoas para uabalhar na empresa Contratada;

21.14.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a

utilização destesem atividades distintas daquelasprevistas no objeto da conuatação e
em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
21.14.4 considerar os trabalhadores da Contratada colho colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsávelpelacontratação, especialmentepara efeito de concessão
de diárias e passagens.

21.15 Assegurarque os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo
do contrato, incluindo a documentação,o código-fonte de aphcaçõcs,os modelos de
dados e as bases de dados, pertençam à Funpresp-Exe.
22

MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

22.1

Das Ordens de Serviço:

22.1.1 A Ordetn de Serviçoé o instrumento formal pelo qual a Funpresp-Exeencaminhaa
demanda de serviço para a CONTRATADA.
22.1.2 Todos os serviços serão iniciados, executados, enuegues e avaliados em função de
Ordem de Serviço especí6lca, ei-nítida por pessoal competente da Funpresp Exe

22.1.3 As Ordens de Serviço serão emitidas, acompanhadas, reviradas e recebidas (aceitas)pela

GETIC
d

22.1.4 As Ordens de Serviço serãorecebidas pela GETIC tanto em caráter provisório como
em de6tnitivo.
22.1.5 As datas de início e término da execuçãodos serviços serão registradasna própria

Ordem de Serviço.
22.1.6

A interrupção na execuçãodos serviços não interrompe a contagem dos prazos de
execuçãocontratual ou previstos no planejamento da Ordem de Serviço, salvo poí
motivo formalmente justinlcado pela CONTRATADA

e aceito pela Funpresp-Exe.

22.1.7 A Ordem de Serviço poderá serreplanejadaa qualquermomento a critério da Funpresp'

Exe, o que seráregistradono Histórico de Ocorrências.
22.2

Metodologia de execução dos serviços

22.2.1

Todos os artefatos e produtos dos serviços contratados serão avaliados pela equipe da
GETIC, com eventual suporte técnico de terceiros.

22.2.2 Serão considerados defeitos:
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22.2.2.1
22.2.2.2

Implementações que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos;

Funcionamento irregular identificado na instalação ou operação do produto
decorrente dos seus entregáveis previstos;

22.2.2.3

Artefatos

documentais

que

contenham

não

conformidades

redacionais.

incompletude, incompatibilidades,divergências com as espcciGlcações
ou
inconsistências em relação ao padrão adotado no âmbito da Funpresp-Exe;
22.2.2.4

A CONTRATADA

deverá comunicar formalmente

a Funpresp-Exe

quaisquer

fatores que possamafetar a execuçãodo serviço impactando os prazos, os custos
ou a qualidade do produto a ser entregue, quer essesfavores sejatn provocados por
ela ou pela Funpresp-Exe,antecipadamenteà ocorrência dos efeitos. A falta dessa
comunicação poderá, a critério da Funpresp-Exe, implicar a não aceitação das
l«stific,

22.2.2.5

ti''as .

A critério da Funpresp-Exe, as ferramentas utilizadas nos processos e os modelos e

padrões dos produtos e artefatos poderão ser atualizados en] razão de evolução
tecnológica ou metodológica, devendo a CONTRATADA se adequar em até 30 dias

corridos
22.2.2.6

Todos os produtos resultantes dos serviços deverão ser elaborados por proülssionais
devidamente qualificados.

22.2.2.7

Após o recebimentodos produtos previstos para a Ordem de Serviço,será emitido
o Termo de Recebimento Provisório,

na ferramenta de abertut'a de chamados

fornecida pela CONTRATADA.
22.2.2.8

Os produtos entregues serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe da

GE'HC.
22.2.2.9

O prazo para a correçãodas não conformidadesé de cinco dias úteis após a

comurucacao.
22.2.2.10

22.2.2.11

A CONTRATADA poderá solicitar formalmente à Funpresp Exe a extensão desse
prazo, antes de seu encerramento. Deverá constar da solicitação a proposta de prazo
e a sua iustinJcadva.

O prazo para recebimento deólnitivo dessesserviços será reiniciado após o

recebimentodos produtoscorrigidose a emissãode novo Termo de Aceite
Provisório, quando então serão reavaliadosquanto aos critérios de qualidade e de
aceitação.

22.2.2.12

Após a realização das verificações e valídações necessárias,e não havendo ajustes a
realizar, a Funpresp Exe endtirá o Termo de Recebimento Deânitivo.

22.2.2.13

O dimensionamento da equipe para execução adequada do serviço contratado é de

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o
cumprimento integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos.

24
Fundaçãode Previdência Complementardo Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco /\ Sda 202/203/204 Ecl. Corporate Finnncial Conter Btasílin/DF 7t)712900 (061) 2020 97i)t)
wnç«v.funpresp.com.br

FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PÚBLICO

FEDERAL

DO PODEREXECUTIVO

Funpresp.
g

23

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1

A fiscalização técnica dos conuatos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Plano de Fiscalização, conforme modelo previsto no Anexo 111para aferição

/ .'

da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
23.1.1

não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executei-com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou

23.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuçãodo serviço, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
23.2

A utilização do Plano de Fiscalização não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços

23.3

Durante a execuçãodo objeto, o âíscaltécnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,devendo intervir para requerer
à CONTRATADA a cora:eçãodas faltas, falhas e irregularidades constatadas.

23.4

O Glscaltécnicodeveráapresentar
ao propostoda CONTRATADA a avaliaçãoda
execuçãodo objeto ou, se for o caso,a avaliaçãode desempenho
e qualidadeda
prestação dos serviços realizada.

23.5

Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

23.6

A CON'll'RATADA poderá apresentar JustiRlcativapara a p'estação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo 6lscaltécnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

23.7

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação.do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta uluapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos favoresredutores, devem ser aplicadas as

sançõesà CONTRATADA

de acordo com as regrasprevistasno ato convocatono

23.8

0 fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanalou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços

23.9

O Hlscal técnico, ao veriRlcar que houve subdimensionanlento da produtividade

pactuado,sem perda da qualidadena execuçãodo serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstosno S I' do art. 65 da Lei n' 8.666/1993.
23.10

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha suarelação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Ten-no de Referência e na proposta,
informando

as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.
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23.11

O acompanhamento e a nlscalizaçãoda execução do contrato consistem-se na
verificação da conformidade

da prestação dos serviços e da alocação dos recursos

necessários,de forma a asseguraro perfeito cumprimento do conUato, devendo ser
observado o disposto nos artigos 58, inciso 111,66, 67 e 73 da Lei n' 8.666.de 1993 e
do art. 6' do Decreto n' 2.271, de 1997, devendo ser exercidos por um ou màs
representantes da Contratante, especialmente designados.
23.12

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização deverá ter a experiência necessária

para o acompanhamentoe controle da execuçãodos serviços e do conuato, cuja
incumbência é monitorar constantementeo nível de qualidadedos serviços para evitar
prejuízos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sançõesquando veriãlcar um viés
contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida, no tocante às

suas atribuições, podendo, inclusive, culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de ] 993.
23.13

A execução dos contratos deverá ser acompanhadae fiscalizada por meio de
instrumentos de controle? que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados

no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n' 05/2017. '
23.14

A fiscalizaçãodc.que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

de impel'feições.técnicas,vícios redibitórios,'ou emprego de tnaterial inadequadoou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade lia
Contratan3. ou de seusagentese prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n'
23.15

A Funpresp-Exeseráreservadoo direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços
prestados, se em desacordo com o Contrato, devendo a Contratada refazer os servicos
rejeitados sem ânus adicionais.

23.16

A assistênciada nlscalização
da FunprespExe, de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da Contratada, na prestação dos serviços a serem executados.

23.17

Exigir a apresentação juntamente com a nota fiscal/futura.
relacionados abaixo para conferência e posterior ateste:

dos documentos

,)

Certidão Negativa de Débito da Previdência.Social -- CND;

b)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Ti.ibutos Federaise à Dívida
Ativada União;

')
d)

')

Certidão
Negativa
de Débitos
das Fazendas
l)istrital/Nrunicipal
de seu domicílio ou sede;

Federal.

Estadual

e

Certidão dc Regularidadedo FGTS -- CRF;
Regularidade fiscal, constatada através de consulta «on-lhe'' ao sistema de
CadastramentoUnificado de Fornecedor'es-- STCAF - ou na impossibilidade de
acessoao referido sistema,mediante consulta aos sítios eletrânicos oficiais ou à
documentaçãomencionadano art. 29 da Lei 8.666/93;

26

.==';E;,:=
:'=::':1;1:Ej;U':'='1;:emd;
wnçw.funpresp com.br

FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Certidão relativa à inexistência de débitos trabalhistasextraída do sítio

D

23.18

O representante da Funpresp'Exe deverá promover' . o regista-o das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessáriasao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos SSlo e 2o do art. 67 da Lei No 8.666, de 1993.

23.19

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas

pela Contratada ensejaráa aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei No 8.666/1993
24

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1

Cometeinflaçãoadministrativa
nos termosda Lei n' 8.666/1993
e da Lei n'
l0.520/2002,

24.1.1

a Contratada que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

24.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.3

falhar ou fraudar na execução do cona-ato;

24.1.4 comportar se de modo inidâneo; e
24.1.5 cometer

24.2

fraude

Gtscal.

O atraso injustinlcado ou a inexecução parcial ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA

a)

às seguintes penalidades:

Advei-tência por escrito, quando praticar irregularidades de.pequena monta, assim

entendidas aquelasque não acarretem prejuízos significativos para a Funpresp'
Exe;

b)

multa:

item
bl) de 0,33% (zero vkgula trinta e três por cento) ao.dia.do,valor do
inadimplido, até o limite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento)
do valor do item inadimplido;

b2) de 10% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplido, caso a
inadimplência ulUapasseo 30' (vigésimo) dia, o que poderá ensejara rescisão
unilateral do contrato;

.)

Suspensãotemporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Funpresp-Exe,por prazo não superiora 2 (dois) anos;

d)

Declaração de inidoneidade para incitar e contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sela
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a 'Contratada ressarcir a Funpresp'Exe pelos
prquízos resultantese depois de decorrido o prazo da sançãoaplicadacom base
27

wmv.funpresp.com.br

FUNDAÇÃO aEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTARDO
SERYIDQR PÚBLICO FEDERAL

DO PODEREXECUTIVO

Funpresp
na alínea anterior
24.3

(dois)anosdcsuaaplicação.
24.4

'

'

'" "'" "'

As sanções previstas neste insü-umento são independentes entre si, podendo ser
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente,sem prejuízo de outras medidas
caDáveis

24.5

A multa deverá ser recolhidano prazo máximo de lO (dez)dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela Funpresp-Exe.

24.6
Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços advir

de caso fortuito ou motivo de força maior
24.7

As sançoesprevistas nasalíneas"c" e "d'' do subirem 14.1 poderão também ser aplicadas
as empresas, en] razão do presente contrato:

'

a) tenham sofrido condenaçãodefinitiva por praticarelll fraude fiscal no recolhinaento
de quaisquer tributos;

b) tenham praticado fitos ilícitos, visando frustrar os objeúvos da licitação;
c) demo.nsttem não po.ssuiridoneidade para contratar com a Funpresp-Exe em virtude

de fitos ilícitos praticados.
24.8

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á cm processo
administrativo

que assegurará o contraditório

e a ampla

defesa

à Contratada,

Leiservardo-se o procedimento previsto na Lei n' 8.666/1993, e. subsidiariamente.na
24.9

A autoridade competente, na aplicação das sanções,levará em consideração a gravidade

da condutado infrator,o carátereducativoda pena,beta como o dano causadoà
Funpresp-Exe, observado o princípio da proporcionalidade.
24.10

pe.nulidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das

demais cominações legais.
25

'

'

'' '-'

DO PAG.AMENTO

25.1

O pagamento deverá ser efctuado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre
no mês subsequente da prestação do serviço.
25.1.1

A nota nisca]/natura,contendo o detalhamento dos serviços executados, deverá ser
entregue à Funpresp Exe com pelo menos lO (dez) dias de antecedência da data limite
de pagamento.

25.2

Os pagamentos decorrentes de despesas.cujos valores não ultrapassem o limite de que

trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverãoser efetuados no prazo de até 5
art. 5o) dias u a Lecon 8.d66da data da apresentaçãoda nota nisca]/futura, nos ternos do
28
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25.3

H BÊllliã:bBL Ih) hB
materiais empregados.

25.4

Havendo erro na apresentaçãoda nota nlscal/futura ou dos documentos pertinentes ã
contratação, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as meadas
saneadoms Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ânus para a Funpresp'Exe.

25.5

Nos termos do artigo 20, 111,da IN SLTI/MP

iil;;,'i'pag,.«.',

p''P'":"f''

n' 04/2014, será efetuada a retenção ou

à i«'WI«id,d

«.ifi«d,, «m p"j"'"

d« «-çÕ';

cabíveis, caso se constate que a Contratada:
25.5.1 não produziu os resultados acordados;

25.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
tnínitna exigida;

25.5.3 deixou de utilizar materiais e recursoshumanos exigidos para fornecimento da Solução
de Tecnologia da Informação, ou utiliza-los com qualidadeou quantidadeinferior à
demandada;
25.6

A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente, mediante anuência da
Funpresp-Exe.

25.7

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

25.8

Antes de cada pagamento à CONTRATADA,

será realizada consu)ta ao SICAF para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência.
25.9

Constatando

se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONOTADA,

será

provldenciada sua advertência,por escrito, para que, no p'azo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apre:ente sua defesa O prazo poderá ser

prorrogado urna vez, por igual período, a critério da Funpresp'Exe.
25.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Funpresp'
Exe deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 6íscalizaçãoda regularidade fiscal

quanto à inadimplência da CONTRAT-ADA, bem como quanto a extstencia.de
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessanos
paga
para garantir o recebimento de seus créditos.
25.11 Persistindo a irregularidade, a Funpresp'Exe deverá adotar as medidas necessáriasà
.escnao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,asseguradaà
CONTRATADA

a ampla defesa.

25.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua
situação )unto ao SICAF'
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líH#np:ni;n un
(quando do pagamento,

apucavel.

será eferuada a retenção

tributária

prevista

'

na legislação

''

25.]4.1

un

::;m=: z:

:::l:

Eiví = 1x N x VP, sendo
EÀ'l = Encargos iiloratórios

N = Número dc dias entre a dará prevista para o paganlcnto e a do efctivo pagamento;
VP = \calor da parcela a ser paga.

l = Índice de compensação fjnancelra = 0,00016438, assim apurado:
/

(FX - iOOJ
365

r.Y = Porá ?ttzla!da taa-nnnzíal
(õ - laQ)
365

0,00016438
26

DO REAJUSTE

26.1

26.2

anterlors oo=am,lo do reaNste nnu'l, será sempre utilizado o índice (IPCA) do mês
26.3

i:=B=;E:===u==:=
:u=:;::=:==
:'::::=:==
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26.4

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo ínàq#le

onlcial, para rea)ustamento do preço do valor remanescente.
26.5

Nos reajustessubsequentesao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos 6lnanceirosdo último reajuste.
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ANEXO l DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE COMPROMISSOE M.ANUTENÇÃODE SIGILO
CONTRA TO N':

onJETo:
GESTOR DO COMI'R,4TO:

CONTR,4T.'!NTE:

CO/VlliHTHI)H.
PliEPOJ70 1)J CO/U .liJ7H/)J

Eu
da

.,de CPF n'

habilitação

i'ne

que

foi

conferida

, declaro estar ciente
para

manuseio da/do

No tocanteàs atribuiçõesa mim conferidas,no âmbito do Termo dc Responsabilidade
acima
referido, comprometo nle a:
a) manusear a(s) base(s)de dados apenaspor necessidadede serviço, ou em caso de
determinação expressa, desdeque legal, de superior hierárquico;
b) manter a absoluta cautela quando da exibição de dados em tela, inapressora, ou, ainda,

na gravação em meios eletrânicos, a flm de evitar que deles venham a tomar ciência pessoasnão
autorizadas;
e

c) utilizar a(s) base(s)de dados estritamente confonne detnandadopela Funpresp-Exe;

d) manter sigilo dos dados ou informações sigilosos obtidas por força de minhas
atribuições,abstendo me de revela los ou divulga-los, sob pena de incorrer nas sançõescivis e
penais decorrentes de eventual divulgação.

Brasília,

de

de

NOME:
MATRÍCULA
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ANEXO ll DO TERMO DE REFERÊNCIA
TEjiMO DE CIENCIA
CONTRATO N':

onlnTo:
GESTOR DO COMI'RATO.
CON'r.R,41;ANTE:
CO/V7'11JTHI)H.
PREPOITO l)H CONA .liHTHI)H

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinadosdeclaram ter ciência e
conhecer a declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurançavigentes na
Contratante.
Brasília,

de

de

CIÊNCIA
Funcionários da Contratada

MATRICU'LA:

NOME:
MATRICULA

NOME:
MATjilCULA:

N'OME:
MATRICULA

NOME:
MATjilCIJLA:

NOME:
MATRICULA

NOME:
MATRICI.JIA:

NOME:
MATRICU],A

NOME:
MATRICULA:

NOME:
MATRICULA

NOME:
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ANEXO 111DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANO DE FISCALIZAÇÃO
CONTRA TO N':
ORDEM'IDESER\'lÇOiq':
PROPOSTO DH CONA'RHTHDH
[)J7y.-

1. Aferição do Indicador de Produtividade Média (IPM)
Aplicado aos serviços:

Metas a cumprir:

(excito manutenção corretiva)
conformidade com a produtividade

Periodicidade:

-eci6lcada na OS

A cada OS emitida, após a homologação

]Phl =[(PF.final/

N' sprints

da ente-ega

rca]izadas)/(PF.estimado/

N'

spriilts.estimadas)l x 100
Onde:

e PF' final: qttanridade de pontos de função íia cniltagenl final dn produto da OS
e PF.estimado: quanddadc de pontos dc função obtidos tnediante contagem

Fórmula:

estimada ao início

e N' sprirlts realizadas: quantidade dc sprints realizadas na execução da OS
B N'' sprints-estimadas: quantidade de sprints estimadas para a realização da OS

Retenção ou glosa:

Acima de 100%:
Aceitável
Entre 85% e 99,9%: Aceitável
Entre 75% e 84.9% Sancionável
Abaixo de 75%:
Sancionável

Resultado
ndicador:

IPM

Não se aplaca desconto ou

osa

Não se aplaca desconto ou

.osa

2% sobre o valor da OS
5% sobre o valor da OS

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
Aplicado aos serviços:

M.anel tencão corretiva

Metas a cumprir:

Nlanutcnção

Periodicidade:

corredva

colha tcalização

dc testes funcionais

e subsequente

disl)onibilização da solução no ambiente da Funil csn-Exe

A cadaOS emitida,após a homologaçãoda entrega

Onde

Fórmula:

e Pl-azo.Realizado= Quantidade de tempo, em unidade definida na OS
(minutos, horas, dias ou meses),decorrido entre a abertura da OS e a
disponibilização da solução, cm ambiente da Fuilprcsp-Exe, da \ crsão quc
recebeu o aceite

B Prazo.l\'máximo = Prazo máximo acordado enü-e as partes para realização da

n[cta desteindicador, en] unidade de minutos. hot as dias nll ml'ses
3
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%

Até 100%
Retenção ou glosa:

Aceitável

Entre 100,1% e 150% Sancionável
Entre 150,1% e 200%: Sancionável
Sancionável
Acima de 200%

Não se at)laca desconto ou glosa

1% sobre o valor da OS
2% sobre o valor da OS
5% sobre o valor da OS

Resultado
ndicador:

Gestor do Contrato
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ANEXO ll DO EDITAL
MODELO DA PROPOSTA

I'roposta que faz a empresa
CNPJ
(Nll)
n'

inscrita no

sediada
telefone

e-naail

na
fax

para execuçãodos serviços

abaixo relacionados.

D.ADOSDOPROPONENTE
NOME:

RAZAOSOCIAL:
CNPJN':
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONES:
E-NIAIL:
VALIDADEDAPROPOSTA:

(nào inferior a 60 dias).

DADOSDO SIGNATÁRIODO CONTRATO: NON,IE, RG, CPF, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL E
ENDEREÇO.

Unidade

Item

de

Serviço

medida

Desenvolvimento
de

solucões

sofKvare
2

de

Ponto de

(B)

Volume

Estimado Estimado
Mensal
Anual
35

420

15

180

Função

bjanutencão de
Ponto de
soluções de
software

(A)
Volume

F'uncão

(c)
Valor

unítãno

Brasília-DF,

(E) = (B x C)

(D)= (A x C)

Valor mensal

de

Valor total
estimado

de

Assinatura
Identificação do Representante Legal

l
npresp Exe
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ANEXOllIDOEDITAL
MINUTADOCONTRATO
72017

TERMO DE CONTRATO N'
PROCESSO ADMINISTRATIVO

./2017

N'

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO DE SERVIÇOSDE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE

PRE'VIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDEjiAL DO
PODER EXECUTIVO

E A EMPRESA

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDORPÚBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTlyO -- FUNPRESP-EXE,com sedeno Edifício
Corporate Financial Conter - SCN - (quadra 02 -- Bloco A -- 2' Andar -- Salas202/203/204 .
Brasília DF, inscrita no CNPj/MF sob o n' 17.3]2.597/0001 02, doravante denominada

CONTRATANTE,
PENA PINO:IEIRO,

neste ato 'representadapor seu Diretor-Presidente,o Sr. RIC-ANDO
brasileiro, casado,portador cédula de identidade n' 3.642.349, expedida

pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n' 603.884.046-04e por suaDiretora de Administração, a
Sra. M.ARILENE FERRARI LUCAS ALV'ES FILHA, brasileira, solteira, portadora da
cédula de identidade n' 1.870.124,expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob o n'
456.308.794-72. atnbos residentes e domiciliados em Brasília/DF, cargos para os quais foram
nomeadosatravésda Resoluçãodo ConselhoDeliberativo n' 58 de 14 de maio de 2015, na
forma da cotnpetência contida no inciso ll do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa
estabelecida na

)
sob o n
, daqui por diante designada CONTRATADA

, inscrita

neste ato representadapor seu
identidade

n'

...:

no CNPJ/NÍF

, o Sr.
pedida pela

residente e domiciliado em

, inscrito

, portador da cédula de
n
no CPF

sob

0

, resolvem celebrar o presente

Termo de ConUato,em conformidadecom o que constado ProcessoAdministrativo n'
000309/2017,referenteao PregãoEletrânico n' 013/2017, com fundamentona Lei n' 8.666,
de 21 de junho de 1993, na Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n' 2.271, de 7 de
julho de 1997, na Instrução Normativa MP/SLT] N' 4, de ll de setembro de 2014 e na
Instrução Normativa SEGES/MPDG n' 5, de 26 de maio de 2017, medianteas cláusulase
condições seguintes:

l

CLÁUSUI.A PRIMEIRA - D0 0BJET0

1.1 0 objeto do presenteinstrumento é a contratação de empresaespecializadana prestação
de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica
de software, nas linguagensJava, JavaScript, PHP e .NET., que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo l do Edital.
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1.2

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão,identiâlcadono preâmbulo eà
'

proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3

0bjeto da contratação:

SERVIÇO

UNID.ADERE
NIEDIDA

sofKvare

Ponto de F'unção

sofnvare

Ponto dc Função

VOLUA4E
ES'l:IMADO

VOLUbIE
ESTlhIADO
ANUAL

180
600

2.

CLÁUSULA SEGUNDA-DAVIGÊNCIA

2.1

0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data

de .-... . :/ ......./........ e encerramento

em ..-......./........./.......

.., podendo

ser prorrogado

por

períodos iguais e sucessivosaté o limite de 60 (sessenta)meses, nos termos do art. 57, inciso ll,
da Lei n' 8.666/] 993, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados
os seguintes reqtJisltos:

2.1.] os serviços tenhanasido prestados regularmente;

2.1.2 este)aformalmentedemonstradoque a forma de prestaçãodos serviçostem natureza
continuada;

2.1.3 sejajuntado relatório que discorre sobre a execuçãodo contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4 seja juntado justinjcativae motivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém
Interesse na realização do serviço;

CON2.1'5
,seja compn)x'ado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso pa" a
2.1.6 haja manifestação expressada contratada informando o interesse na prorrogação; e

2.1.7 sejacompro''ado que o conuatado mantém as condiçõesiniciais de habilitação.
2.1.8 A CONTRATADA

2.2

não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediante celebraçãode termo aditivo
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X/\-P
X X 1;r' íl
CLÁUSULATERCEIRA T)

3
3.1

O valor total da contrataçãoé de R$.
Unidade

Item

de

Serviço

medida

de soluçõesde
software
de

soluções

de

sofKvare

.), conforme o quadro abaixo

(©

@)

Volume

Volume

Estimado
Mensal

Estimado
Anual

(c)
Valor

unitário

(D)=

(A x C)

Valor mensal

(E) = (B x

Valor total
estimado

Ponto de
Função

Ponto de
Função

3.2
No valor acitna estão incluídas todas as despesasordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, Rlscaise comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro

e outros necessáriosao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.

CI.ÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1

As despesasdecorrentes desta contratação, para o exercício de 201 7, correrão à conta do
Plano de Gestão Administrativa (PGA) da CONTRATANTE, sendo que para os exercícios
subsequentesas despesasdecorrentes serão custeadas com a dotação orçamentária própria de
cadaexercicío
5.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1

0 pagatnento deverá set-efetuado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre no

naês subsequente da prestação do serviço.

5.1.1 A nota fiscal/natura, contendo o detalhamento dos serviços executados, deverá ser
entregue à CONTRATANTE com pelo menos lO (dez) dias de antecedênciada data limite de
pagamento.
5.2

0s pagamentos decorrentes de despesascujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o incisa ll do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuadosno prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentaçãoda nota ülscal/futura, nos termos do art. 5', S 3', da
Lei n' 8.666/1993.
5.3

0

pagamento

somente

será autorizado

depois

de efetuado

o

"atesta''

pelo

servidor/empregado competente,condicionado esteato à verificação da conformidade da nota
fiscal/futura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais
empregados.

5.4

Havendo erro na apresentaçãoda nota nJscal/futuraou dos documentospertinentes à

contratação, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA

providencie as medidas

saneadoras.Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar se-á após a comprovaçãoda
regularização da situação, não acarretando qualquer (ânus para a CONTRATANTE.
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5.5

Nos termos do art. 20, 111,da IN SLTI/À'lP n' 04/2014, será efetuada a retenção ou glosa

do pagamento, proporcional à irregularidade
se constate que a CONTRATADA:

verinlcada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso

5.5.1

não produziu os resultados acordados;

5.5.2

deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

5.5.3

deixou de utilizar materiaise recursos humanos exigidos para fornecimento da Solução
de Tecnologia da Infoi'mação, ou urMzá-los com qualidade ou quantidade inferior à
demandada;

5.6

A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente,mediante anuência da

CONTRATANTE.

5.7 Seráconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

5.8

Antes de cada pagamentoà CONTRATADA, será realizadaconsulta ao SICAF para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste contrato.
5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será
pro''idenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vcz

por igualperíodo,a critériodaCONTRATANTE.

5.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos respoílsáveis pela fiscalização da regularidade
õlscalquanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessáriospara garantir o
recebimento de seus créditos

5.11 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE

deverá adotar as medidas necessáriasà

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, asseguradaà
CONTRATADA

a ampla defesa.

'

'

5.12 Havendo a efetiva execuçãodo objeto, os pagamentosserãorealizadosnormalmente. até
que se decida pela rescisãodo conuato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação
)unto ao SICAF
5.13 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de

alta relevância, devidamenteJustificado, em qualquer caso, pela autoridade máxima da
CONTRATANTE, não será rescindidoo contrato em execuçãocom a CONTRATADA
inadimplente no SICAF
5.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.14.1

A Contratada regularmenteoptante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as

advidades de prestação de serviços previstas ilo S5'-C, do artigo 18, da LC 123/2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos poí aquele regime,

observando-se as exceçõesnele previstas. No entanto, o pagamento âícarácondicionado à
apresentação
de comprovação,por tneio de documento oficial, de que faz ius ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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5.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA

não
taxa
de
compensaça
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
Rtnanceira devida pela CONTei-AVANTE,
entre a data do vencimento e o efetivo adinlplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

ENt = 1x N x VP, sendo:
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

1 = Índice de compensação ânanceira

0,00016438, assim apurado

(7X .>!00)

'

3ÕS

7X = /}o cetttzla! cla ta.ra a?iua! = 6%

(6 : iooJ
36S

0,00016438

CLÁUSUI.ASEXTA-DOREAJUSTE
6.1

Decorridos 12 (doze) mesesda data da assinaturado Contrato, o valor correspondente

aos serviços será reajustado aplicando-se o
!Jl?Ca: - acumulado no pei-iodo, nos termos da Lei n' 8.666/1993, art. 40, XI, c/c art. 55, 111.

6.2 Para 6ínsdo cálculo do reajuste anual, será sempre utilizado o índice (IPCA) do mês
anterior ao dos marcos inicial e Hínal.
6.3 Caso o índice estabelecido para rea)ustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adorado em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
6.4

Na ausênciade previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oRícial,para reajustamentodo preço do valor remanescente.
6.5 Nos reajustessubsequentesao primeiro, o interregno mínimo de um ano serácontado a
partir dos efeitos Rmanceirosdo último reajuste.

7. CLÁUSULASÉTIMA-DAGARANTIACONTRATUAL
7.1 0 gatantidor não é parte legítima para âlgurar em processo administrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançõesà Contratada (inserido pela
IN n' 05/201'7).
7.2

0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Fundação a pron'over a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suascláusulas,conforme dispõem
os incisos l e ll do aü. 78 da Lei n' 8.666/1993.

7.3 A CONTRATADA, no prazo de até lO (dez) dias apósa assinaturado Termo de
Cona.ato, prestará garantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado,

que será liberada de acordo com as condições previstas neste instrumento, conforme disposto
no art. 56 da Lei n' 8.666,de 1993, desdeque cumpridas asobrigaçõescontratuais
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7.3.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (sete centésimospor cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).
7.3.2 0 atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retenção
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato a título de garantia, a serem depositados junto à CONTRATANTE, em dinheiro, com
correçao monetãna.
7.4 A validade da garantia, qualquer que sela a modahdadc escolhida, deverá abranger um
período de 90 (noventa) dias após o término da vigência conuatual, conforme item 3.1 do Anexo
Vll-F da IN SEGES/NIPDG

7.5

n' 5/2017.

A garantia assegurará,qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.5.1 prejuízosadvindosdo não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimpletnento
das demais obrigações nele previstas;

7.5.2prejuízoscausados
à CONTRATANTE ou a terceiro,decorrentes
de culpaou dolo
durante a execução do Contrato;

e

7.5.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA.
7.6

A modalidade segurogarantia somente será aceita se contemplar todos os eventos

7.7

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica da CONTRATANTE,

7.8

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

indicados acima

com correçao monetária.

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

7.9

Se o valor da garantiafor utilizado total ou parcialmenteem pagamentode qualquer

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de lO
(de2) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.
7.10 A CONT'RATANTE
hipóteses:

não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes

7.10.1 casofortuito ou força maior;
7.10.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
7.10.3 descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de fitos ou fatos praticados
pelaCONTRATANTE;e

'

7.10.4 arosMatos dolosospraticadospor servidores/empregados
da CONTRATANTE.
7.11 Não serão aceitasgarantiasque incluam outras isençõesde responsabilidadeque não as
previstas neste item.
7.12 Será considerada extinta a garantia:

7.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorizaçãopara o levantamentode

importânciasdepositadas
en] dinheiroa titulo de garantia,acompanhada
de declaração
da
CONTRATANTE,

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATEI)A

cumpriu todas

as cláusulas do Contrato;
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7.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência,caso a

co:

.TAI

nao comunique a ocorrência de sinistros
8.

CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCAL.IZAÇÃ

8.1 0s serviços contratados serão executados de forma contínua e indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

8.2

0 acompanhamento e a fiscalização da execução do contmto consistem-se na verificação

da confomüdade da prestaçãodos serviços e da alocuçãodos recursos necessários,de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser observado o disposto nos aí:figos
58. inciso 111,66, 67 e 73 da Lei n' 8.666/1993 c do art. 6' do Decreto n' 2.271, de 1997,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes
designados..

da Contratante,

especialmente

8.3 0 responsável pelo acompanhamento e fiscalização deverá ter a experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato, cuja incumbência
é monitoras constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar prejuízos, devendo

intervir para corrigir ou aplicar sançõesquando veriHtcarum viés contínuo de desconformidade
da prestação do serviço à qualidade exigida, no tocante às suasatribuições, podendo, inclusive,
culminar em rescisãocontratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666/1993.
8.4

A execução dos contratos deverá seí acompanhada e fiscalizada por meio de insu-umentos

de controle,que compreendam
a mensuração
dos aspectosmencionados
no art. 47 e no
ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n' 05/201 7.

8.5 A fiscalizaçãode que trata esta cláusulanão exclui nem reduz a responsabilidadeda
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas,vícios redibitórios, ou emprego de material inadequadoou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus

agentese prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n' 8.666/1993.
8.6 À CONTjiATANTE
será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços
prestados, se em desacordo com o Contrato, devendo a CONTRATADA refazer os serviços
rejeitados sem ânus adicionais.

8.7 A assistênciada fiscalizaçãoda CONTRATANTE, de nenhum modo ditxlinui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA, na prestação dos serviços a serem executados
8.8 Exigir a apresentaçãoJuntamente com a nota fiscal/futura, dos documentos relacionados
abaixo para conferência e posterior ateste:

8.8.1 Certidão Negativade Débito da PrevidênciaSocial-- CND;
8.8.2 Cert:idão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativada
Umáo;

8.8.3 Certidão Negativa de Débitos das FazendasFederal, Estadual e Distrital/Municipal de
seu domicílio ou sede;

8.8.4 Certidão de Regularidade do FGTS

CRI
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8.8.5 Regularidade âscal, constatada através de consulta "on-linfa'' ao sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores SICAF

ou na impossibilidadede acessoao referido sistema.

mediante consulta aos sítios elettânicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da
Lei 8.666/1993; c

8.8.6 Certidão

relativa

LIED;// www.tst.ius.br/cerddao

8.9

à

inexistência

de

débitos

trabalhistas

extraída do sítio

/

0 representanteda CONTjiATANTE

deverá promover o registro das ocorrências

verificadas, adorando as providências necessáriasao âJclcuspi'imento das cláusulas contratuais.

conforme o disposto nos SSlo e 2o do art. 67 da Lei No 8.666/1993.
8.10 0 descumprin)unto total ou parcial das demos obrigações c responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
instrumento e na legislaçãovigente, podendo culminar em rescisãocontratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei No 8.666/1993

9.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAT.ANTE

9.1 Acompanhar e 6tscahzar a execução do Contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/1 993

9.2

Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidadespara a perfeita prestaçãodos

serviços.

9.3 Acompanl'ar e fiscalizara execuçãodo objeto do contrato, sob os aspectosquantitativos
e qualitativos, anotando em registro próprio as fôlhas detectadas.
9.4

9.5

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações.

Atestar a nota fiscal/futura correspondente,após realizar rigorosa conferência dos

serviços prestados

9.6

Efetuar o pagamentono preço e nas condições pactuadas.

9.7

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assutnidas pela CONTRATADA,

de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.8

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/futura fornecida pela
CONTRATADA, em conformidade com o disposto no item 6 do ANEXO XI da Instrução
Nomlativa SEGES/MPDG n' 05/201 7

9.9

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuaisimperfeiçõesno

curso da execução dos sen,iços, âlxando prazo para a suâ correção

9.10 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o disposto no art. 30 da IN
SLTI/MP n' 4/2014.
9.11 Encaminhar formalmente a demanda,por meio de Ordem de Serviço, de acordo com os
critérios estabelecidosneste instrumento, observando-seo disposto nos artigos 19 e 33 da IN
SLTI/À.{P n' 4/2014.

'

'

9.12 Receber os serviços que estejam em conformidade com a proposta,observandoo
disposto no art. 21 da [N SL']]/N]P n' 4/20]4.
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9.13 Aplicar à CONTRATADA

as sanções administrativas

quando cabíveis

9.14 Não praticar aros de ingerência na administração da CONTRATADA,

tais como:

9.14.1

exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,

deven
indicados,exceto
quando
o objeto
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveispor ela
ao
da contrataçãoprevero atendimento direto, tais como nos serviçosde recepçãoe apoio
usuarlo;
9.14.2

direcionat a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;

9.14.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadoresda CONTRATADA,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação
e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi conuatado; e

9.14.4

considerar os trabalhadores da CON'll'RAIADA

como colaboradores eventuais do

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente pa'a efeito de concessão
de diárias e passagens.

9.15 Assegurar que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do
contrato, incluindo a documentação,o código-fonte de aplicações,os tnodelos de dados e as
bases de dados, pertençam à CONTRATANTE.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

10.1 Executar os serviços conforme especi6lcações deste Termo de Contrato e de sua proposta,

com a alocuçãodos empregadosnecessáriosao perfeito cumprimento dascláusulascontratuais.
l0.2 Apresentar, quando da assinatura do Contrato, as coinprovações para o seu Gerente
Técnico indicado, a saber:
10.2.1 experiência mínima de 3 (três) anos na condução de serviços compatíveis com o objeto,

f"'x.

eln liderança de tomeságeisein projetos de construção de software utilizando a metodologia
.S'rmm,mediante apresentação de declaração da adjudicatária, acompanhada de currículo do
profissional; e
10.2.2 formação dc nível superior, graduação ou pós-graduação, em Tecnologia da Informação

ou áreascorrelatascom diploma fornecido por instituiçãoreconhecidapelo Ministério de
Educ,ção (MEC).

l0.3

Nlanter, durante a vigência do conuato, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas para a contratação.
l0.4

Atender

prontamente

as

reclamações

da

CONTRATANTE,

prestando

os

esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequaçõesque se 6ízerem necessárias.
10.5 Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anonnalidade que verificar na execução
dos serviços ou a iminência de fatos que possam pre)udicar sua execução, apresentando razões
justificadoras, que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE.

l0.6 Exercer a direção técrüca e adminisuativa, utilizando de mão de obra especializadasem
nenhum vínculo emptegatício com a CONTRATANTE, promovendo o controle de jornada e
dos serviços, relacionado a execuçãodo Contrato.
er Executivo -- Funpresp Exe
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l0.7 Responsabilizar
se por todasas despesas
com material,mãode obra,acidentes
de
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, materiais
seguros ope'acionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer

ras despesasnecessáriasà perfeita execuçãodos serviços contratados, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à CONTRATANTE.

l0.8 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.
] 0.9 Designar formalmente um proposto responsávelpela execuçãodos serviços, que será a
pessoa de contato entre a CONTRATADA e a Fiscalização da CONTRATANTE
10.10 Reparar, corrigir ou substituir, às suasexpensas, no todo ou em parte, os serviços em que

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, no prazo arado pelo fiscal técnico do Contrato.
10.11 Responsabilizar se pelos danos causadosdiretai-nente à CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabiüdade a fiscalização ou o acotnpanhamento da CONTRATANTE.

lO.12 Abster-se, qualquer que seja a hpótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades executadas sem prévia autorização da CONTRATANTE.
10.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados,responsabilizando
por todos os sen,içou

se, cn] qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA

lO.14 Cientiâlcar o fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, n)antcndo um "diário de
ocorrências" durante toda a prestação dos serviços.
10.15 Elaborar relatórios e parecerestécnicos, a qualquer tetnpo, durante a execuçãodo objeto
ora contratado, de modo a permitir o efetivo acompanhamento dos trabalhos pela
CONTRATANTE, sempre que solicitado, a serem enuegues no prazo fixado pelo fiscal técnico

do contrato

]0.16 Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitados, e em tempo hábil, todos os
esclarecimentos e informações necessáriosrelacionados às atividades desenvolvidas por força
deste Contrato.

lO.17 Observar os Níveis hlínimos

de Serviço (NMS), fornecendo

as informações

necessárias

para seu acompanhamento e aferição.
[O.] 8 Não empregar menor de dezesseis anos, cxceto na condição de aprendiz para os maiores

de quatorze anos, nem pennitir a utiHzaçãodo trabalho do menor de dezoito anos eln trabalho
soturno,

perigoso

e insalubre.

lO.19 Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à ntscalizaçãopela contratante, cujo
representante terá poderes para suster o serviço, total ou parcialmente, em qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessária,com a devida motivação.
l0.20 Quando especl6lcada,manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta
por pronlssionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para a prestaçãodos scr] aços.

l0.21 Nlanter a produtividade ou a capacidademínima durante a execuçãodo Conuato.
conforme art. 18, inciso 1,alínea"g'', da IN SLTI/MP n' 4/2014.
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cada parcela, de forma permanente.

l0.24 0s direitos autoras da solução, do prometo, de suas especinicaçõcstécnicas, da
documentação produzida e congêneres,e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aquelesproduzidos por terceiros subcontratados,Rlcandoproibida a sua
utilização semque exista autorização expressada contratante, sob pena de multa, sem prejuízo
das sanções civis e penais cabíveis.

] 0.25 Pertencem à CONTRATAN'l*E

os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais

das soluções entregues, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados.

l0.26 Quanto ao sigilo e conRldencialidade
dos dados e informações disponibilizadaspela
CONTRATANTE para a perfeita execuçãodeste Contrato, a CONTRATADA secompromete
a

l0.26.1 manter completo sigilo e conRldencialidade
sobre dados e informaçõesobtidos em

virtude da execuçãodo Conuato,bem como sobretodos os resultadose análisesdele
decorrentes, obrigação esta válida mesmo após o encerramento do Contrato por qualquer
motivo, transferindo à CONTRATANTE a propriedade dos resultados para todos os efeitos
legais;

l0.26.2

responsabilizar-se pena], civil e administrativamente pelos danos causadosdiretamente

à CONSTANTE
ou a terceiros,decorrentesde suaculpa ou dolo, incluindo por parte de
seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidadea fiscalizaçãoou o
acompanhamento da CONTRATANTE;
l0.26.3 adotar as medidas e as políticas necessáriasà preservaçãodo sigilo e confidencialidade
dos dados e informações recebidos em virtude da execução deste Contrato;
l0.26.4

utiHzar os dados e informações

recebidos

exclusivamente

para a execução deste

contrato;

l0.26.5 divulgar dados e informações somente após a prévia e expressaautorização da
autoridade competente da CONTRATANTE;

e

l0.26.6 utilizar empregadoshabilitados pata a execuçãodos serviços, em conformidade com
as normas e determinações em vigor.
l0.27 Assumir as despesasdecorrentes do ü-ansporte, hospedageme alimentação em função da
execução do objeto;

l0.28 Instruir seus empregados quanto à necessidadede acatar as normas internas da
CON'l'RATANTE.
l0.29 Quando no ambiente da CONTRATANTE, manter os seus prestadores de serviços
sujeitos às suas norJnas disciplinares, poréna sem qualquer vínculo empregatício com

CON'l'RATANTE.
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l0.30 Manter os seus prestadores de serviços e propostos idenú6icados por crachá, quando em

trabalho, devendo substituir imediatatnente qualquer uin deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE.
l0.31 Instruir seus empregados a respeito das advidades a serem desempenhadas,alertando-os
a não executar atividades nào abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 6im de evitar desvio de função.
l0.32 ResponsabiLzar se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078/1990), ficando

a CONTRATANTE autorizadaa descontarda garantia,caso exigidano edital,ou dos
pagamentos devidos à CONTRATADA,

o valor correspondente aos danos sofridos.

l0.33 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão a Fundação para a execução do serviço.

l0.34Arcar com o ânus decorrente
de eventualequívocono dimensionamento
dos
quantitativos de sua proposta,devendo complementa los, caso o previsto inicialmente em sua
propost' não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arro]adosnos incisos do S ]' do aFt.57 da Lei n' 8.666/1993.

l0.35 Deter instalações?aparelhamentoe pessoaltécnico adequadose disponíveis para a

realização do objeto da licitação

10.36 Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para Rms
dc comprovação de atendimento dasespeci6lcaçõcstécnicas
11

CLÁUSULA

CONTRATO

DÉCll\,[A

PRIMEIRA

-

MODELO

DE

EXECUÇÃO

DO

11.1 Das Ordens de Servico:

11.1.1 A Ordem de Serviço é o instrutmento formal pelo qual a CONTRATANTE

encaminha

a den)anda de serviço para a CONTRATADA.

11.1.2 Todos os sem'açosserão iniciados, executados, entregues e avaliados em função de
Ordem de Serviço específica, emitida por pessoal competente da CONTRATANTE.
11 1.3 As Ordens de Serviço serão emitidas, acompanhadas, revisadas e recebidas (aceitas) pela

11.1.4 As Ordens de Serviço serão recebidas pela GETIC tanto em caráter provisório como
em definitivo.

11.1.5 As datas de início e término da execuçãodos serviçosserão registradasna própria

Ordem dc Seívlco

11.].6 A interrupção na execuçãodos serviçosnão interrompe a contagem dos prazos de
execuçãocontratual ou previstos no planelamento da Ordem de Serviço, salvo por motivo

formalmentejustificadopelaCONTRATADA e aceitopelaCONTRATANTE
11.1.7 A Ordem de Serviço poderá ser replaneladaa qualquer momento a critério
CONTRATANTE, o que seráregtstradono Histórico de Ocorrências
11.2 Metodologia

de execução dos serviços

1 1.2.1 Todos os artefatos e produtos dos serviços contratados serão avaliados pela equipe da
Fundação de PrevidênciaComplementardo Servidor Público Federal
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GETIC, com eventualsuportetécnicode terceii.os
11 .2.2 Serão considerados defeitos:
11.2.2.1

Implementações que estejam em desacordo com os req lisitos estabelecidos

11.2.2.2

Funcionamento irregular identificado na instalação ou operação do produto,

decorrente dos seus entregáveis previstos;

11.2.2.3

Artefatos documentais que contenham não conformidades redacionais,

incompletude, incompatibilidades, divergências com as especificações ou inconsistências em
relação ao padrão adotado no âmbito da CONTRATANTE;

11.2.2.4

A CONTRATADA

deverá cot-nunicar formalmente a CONTRATANTE

quaisquer fatores que possam afetat a execução do serviço impactando os prazos, os custos ou
a qualidade do produto a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela ou pela
CONTRATANTE,
antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta dessa comunicação
poderá, a critério da CONTRATANTE, implicar a não aceitaçãodas )ustinicativas.

11.2.2.5
A critério da CONTei.ATANTE, as ferramentasutilizadasnos processose os
modelos e padrõesdos produtos e artefatospoderão ser atualizadosem razão de evolução
tecnológica ou metodológica, devendo a CONTRATADA

11.2.2.6

se adequar em até 30 dias corridos.

Todos os produtos resultantesdos serviçosdeverão ser elaboradospor

pronlssionais devidamente quah6lcados.

11.2.2.7
Após o recebimento dos produtos previstos para a Ordem de Serviço, será
emitido o Tei.mo de Recebimento Provisório, na ferramenta de abertura de chamados fornecida

pelaCONTRATADA.
11.2.2.8
GETIC

0s produtos entreguesserão objeto de avaliaçãoe aprovaçãopela equipe da

11.2.2.9
0 prazo para a correção das não confomlidades é de cinco dias úteis após a
comunicação.
11.2.2.10

A CONTRATADA

poderá solicitar formalmente CONTRATANTE

a extensão

desse prazo, antes de seu encerramento. Deverá constar da solicitação a proposta de prazo e a
sua justificativa.

11.2.2.11
0 prazo para recebimento definitivo desses serviços será reiniciado após o
recebimento dos produtos corrigidos e a emissão de novo Termo de Aceite Provisório, quando
então serão reavaliados quanto aos critérios de qualidade e de aceitação.
1 1.2.2.12

Após a realização das verificações e validações necessárias, e não havendo a)ustes

a realizar, a CONTRATANTE

emitirá o Teimo de Recebimento De6tnitivo.

] 1.2.2.13
0 dimensionamento da equipe para execução adequada do serviço contratado é
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o cumprimento

integral dos prazos, da qualidadee dos níveis de serviço exigidos.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SA:NÇÕESADMINISTRATIVAS

12.1 Conaeteinfração administrativa nos termos da Lei n' 8.666/1 993 e da Lei n' 10.520/2002,
a Contratada que:
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12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidasem decorrência da
contratação;

12.1.1.1 ensejaro retardametatoda execuçãodo objeto;
12.] .1.2 falhar ou fraudar na execução do corltrato;

12.1.1.3 comportar sede modo inidâneo; e
12.1.1.4 cometer fraude fiscal.
12.2 0 atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA

às seguintes penalidades:

12.2.1 advertênciapor escrito, quando praticar irregularidadesde pequena monta, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
12.2.2 multa:
a)

de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia do valor do item inadimplido, até o
limite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento) do valor do item inadimplido;
b) de ] 0% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplido, caso a inadimplência ultrapasse
o 30" (trigésimo) dia, o que poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato;

12.2.3 suspensãotemporária de patdcipação cn] licitação e impedimento dc contratar com a
CONTRATANTE, por prazo leãosuperior a 2 (dois) anos; e

12.2.4 declaraçãode inidoneidadc para incitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sela promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sel-npre

que a CONTRATADA ressarcira CONT.RATANTE pelos prejuízosresultantese depois de
decorrido o prazo da sançãoaplicadacom baseno subirem anterior.
12.3 A sançãode declaraçãode inidoncidade observa a competência prevista na Política de
Alçadas da CONTRATANTE,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
p''zo de lO (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos dc sua aplicação.
12.4 As sançõesprevistas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.5 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

12.6 Não seráaplicadanaultase,conaprovadamente,
o atrasoda execuçãodos serviçosadvir
de caso fortuito ou motivo de força maior.
12.7 As sançõesprevistas nos subitens 12.1.3 e 12.].4 poderão também ser aplicadas às
empresas, em razão do presente contrato:

a)
tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b)

tenham praticado fitos Matos, visando frustrar os objedvos da licitação;

c)
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE
de fitos ilícitos praticados.

etn virtude
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12.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar se-á em processo administra
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATA[)A, observando-se

procedimento previsto na Lei n' 8.666/1993, e, subsidiariamente,na Lei n' 9.784/1999

12.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará ein consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
CONTRATANTE,

observado o princípio da proporcionalidade.

12.10 As penalidadesaplicadasserãoobrigatoriamente reglstradasno SICAF, sem prejuízo das
demais cominações legais.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1 0 presenteTermo de Contrato poderá ser rescindido nas hipótesesprevistas no art. 78
da Lei n' 8.666/1993, com as consequênciasindicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas neste instrumento e no Termo de Referência, anexo do Edital.

13.2 0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-seà
CONTRATADA

o direito à prévia e ampla defesa.

13.3 A CONTRATADA reconheceos direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666/1993.
13.4 0 termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
13.4.1 balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
] 3.4.2 relação dos pagamentos lá efetuados e ainda devidos; e
13.4.3 indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS VEDAÇÕES
14.1 E vedado à CONTRATADA
14.

14.2 caucionar ou utilizar este Teimo de Contrato para qualquer operação financeira; e

14.3 interrompera execuçãodos serviçossob alegaçãode inadimpleínento
por parte da
CONTRATANTE,
15.

salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alteraçõescontratuais reger-se-ãopela'disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666, de
1993,bem como do ANEXO X da IN n' 05/2017.

15.2 A CONTRATADA é obrigadaa aceitar, nas mesmascondiçõescontratuais,os
acréscimosou supressõesque se fizerem necessários,até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

15.3 As supressõesresultantes de acordo celebrado ente-eas partes contratantes poderão
excedero limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valorinicial atualizadodo Contrato.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 0s casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n' 8.666/1993, na Lei n' l0.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078/1 990 -- Código de Defesa do
Consumidor e nortnas e princípios gerais dos contratos.
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]7.1 Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diái'io Oficial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666/1993.

18. Cj-ÀUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1 E vedadaa subcontratação parcial ou total do objeto contratado.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.]

Fica eleito o Foro do Distrito Federal,com a exclusãode qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes

a seguir Glrmamo presentecontrato em 02 (duas)vias, de igual teor e forma, para um só efeito,
na presença de 02 (duas) testemunhas

abaixo assinadas.

Brasília/DF,

PELA CONTRAT.ANTE

de

de 2018

PELACONTRATADA

Testemunhas

Nome:
CPF N':

RGN'

Nome:
CPF N'

RGN'

!.,Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal

SCN Quadra2 Bloco A Sa1;l202/203/204 Ed. C.Oornte FinancinlCeítter Brasüia DF/ 70712900 (061)2020 9301)
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ANEXOIVDOEDITAL
ANEXO V-B DA IN SEGES/MPDG N' 05/2017
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ANEXOVDOEDITAL
MODELO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOSN'

/2017

1. DASPARTES
CON'l'RASANTE

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUI'lVO
FUNPRESPEXE
CN[='J:17.3]2.597/000102
Endereço:Edifício Corporate Financial Center -- SCN -- Quadra 02 Bloco A 2' andar, salas 202, 202 e 204 -- Fome:(061) 2020-9700. CEP
70.712 900 Brasília DF

CON'l'RAIADA
CNPJ

Endeleco
Telefone:

2. DO OBTETO
2.1.
Este instrumento, objetivo formalizar a solicitação para a prestação de serviços de
desenvolvimento e manutençãode soluçõesde software, na modalidade !ábrica de sofüvare.
nas linguagensJava,JavaScript,

PHP,

Unidade

Item

Serviço

de

medida
Desenvolx,imento

de soluçõesde
sofnx,are
2

.NET

Nlanutencão de
Ponto de
soluções de Funcho

(:\nclroid

@)

(B)

Volume
Estimado
Mensal

Volume

Estimado
Anual

35

420

15

1 8o

Ponto de
Funcho

e \lol)ile

e l( )S), conforme

(c)

(D)= (A x C)
Valor
Valor mensal
unítâno

segue:

(E)=(B x C)
Valor total
estimado

sofnx,are

TOTAL

l
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Valor total

Brasília-DF,

de

de

Assinatura do Fiscal do Contrato

Assinatura do Representante da Contratada

2
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SerproMail

SerproMail

joao.santana@funpresp,çonu.b.r.
C

Pedido de Esclarecimentos

Edital PREGÃO ELETRÕNICONo013/2017

De Elza Pacheco Lopes Cançado
<elza.cancado@coopersystem.
com.br>

Assunto Pedido de Esclarecimentos - Edital PREGÃO

i@@

'

Ter, 02 de jan de

ELETRONICO NO 013/2017

Para licitacao@funpresp.com.br

20lglÍlill;
g
g

oK.----''Kü\3í\'

e

q&.«©g

Cc Comercial <comercial@coopersystem.com.br>,

Conselhode Administracao
<ca@coopersystem.com.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

/'''l

PrezadosSenhores,
Referindo-nos-nosao edital em epígrafe solicitamos informar se os Atestados de
CapacidadeTécnica exigidos poderão ser apresentados em horas técnicas de trabalho, e,
caso positivo, qual a produtividade a ser considerada na conversão.
Atenciosamente,

Elza Pacheco Lopes Cançado

Diretoria de Relacionamentoe Negócios- Coopefiystem

Tel.(61) 3212-0800
Cel.(61) 98116-4158
Site. WWW.cooDersvstem

.com

. br

'As informações contidas neste e-mail e seus anexos são confidenciais, legalmente protegidos. São dirigidos exclusivamente ao seu
destinatário. A leitura, o exame, a retransmissão. a divulgação. a distribuição, a cópia ou outro uso dessas informações, ou ainda a
tomada de qualquer ação neles baseada, por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário, constituem obtenção de dados por
meio ilícito e configuram ofensa ao Art. 5', inciso XII. da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano,
por favor. inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.'

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessaae?id=9c832df8-aa28-4494-8876-9c42aa8cdddd:2409&tz=America/Sao Paulo

á
'h
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Memorando
ngJ .9

/201 8/G ETIC/DI RAD/Funpresp-Exe

Brasília, 04 de janeiro de 2018

À
GELOG/DIRAD

Assunto: PREGÃO ELETRONICO N' 013/2017, Processo Administrativo no 000309/2017
equivalência de horas com Pontos de Função em Atestados de CapacidadeTécnica.

Prezado Sr.,

[.

Reportando-me ao questionamento de ]icitante (via e-mail) quanto ao edital do pregão

eleuê)taco em eplgFaÇe, "se os-Atestados de Capacidade Técnica eú@dospoderão ser aposentados enzhoras técnicas

de trabalho,e, casopositivo, qual a plodzJtiüdadea ser corzsidetada
na conversão'',
\nEotmamos que Betão
admitidos Atestados de Capacidade Técnica em horas técnicas, as quais, de acordo com vilões médios
constante no Roteiro de Contagem de Pontos de Função SERPRO - 2014('), equivalerão em pontos
de função PF na seguinteproporção:
.Net (C#) -- 12h por PF
Java IOh porPF
Javascript - 12h por PF
PHP - IOh/PF
SoluçõesMobile 14 por PF

Atenciosamente,

'1
Aa.J.u .
CARLOS HFTÜWIQUE D.l!. A'MOREIRA
Gerente de Teê;iõlogía e Informação

(+)(http://xwmv.pgfn.gov.br/acessoa infortnacao/tecnologia-da-informacao/Roteiro.Contagem.PF.SERPRO.%207.pdf)
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D00BJET0

1.1

Contrataçãode empresaespecializadana prestaçãode serviços de desenvolvimento e
manutenção de soluções de software, na modalidade :BlZ!!iÊa:...dc-gÉ211)yÍ11ç,
nas
linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android e IOS).

1.2

O objeto pretendido será prestado na forma de serviços continuados presenciais e não
presellciais, de acordo com as especificações e os padrões de deseJnpenhoe qualidade

estabelecidos pela Funpresp-Exe, executados mediante ordens de serviço
dhnensionadaspela técnica de análise de pontos de ftJnÇãoe utilizando-se da
metodologia ágil .ç(R-UÀ4de desenvolvimento do processo de enuega de soluções.
1.3

O objeto é segmentado por tipo de serviço, para tnelhor dimensionamento de fatores

de produtividade, esforço e custo de execução.
2

DOS SERVIÇOSDEMANDADOS

2.1

Desenvolvimento de soluções de software: execuçãodas atividadesnecessárias
ao
desenvolvimento de novas soluções de software.

2.2

: execução das atividades necessáriaspata a

sustentação e inanutenções evolutivas/corretivas das soluções de software
desenvolvidas pela CONTRATADA.
3

DAJUSViPICATiVA

3.1

A Funpresp-Exe teve sua criação autorizada pela Lei 12.618/2012 (30/04/2012),
efetivada pelo Decreto 7.808/2012 (20/09/2012), com a finalidade de adtninistrar e
executar planos de benefícios de caráter previdenciário complementar para os
servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo da União, suas
autarquiase fundações.Por convênio de adesão,tem também o Poder Legislativo da
União plano de benefícios própl:io para seus servidor-es,administrado e executado pela
Funpresp-Exe.

3.2

Consta do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

201 6/201 9 da Fundação, um
objetivo estratégico específico que visa "Dotar a fundação de soluções tecnológicas
capazesde dar apoio ao negócio", para o qual foram definidas 4 metas,dentre elas a
de ''Prover novas soluções de TI'', a qual, por sua vez, possui uma ação denominada
"Contratar fábrica de software". Este teima também é abrangido no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI) do ano de 2017, caiu esta necessidadeapontada
como item 12 do plano de metas e ações da Gerência de Tecnologia e Informação
(GETIC).
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3.3

Um dos grandes desafios da GETIC é acolhem-a crescente necessidade por produtos e
serviços de TI na Funpresp Exe, a Hnnde atender as novas demandas por soluções
sctoriais hlfonnaúzadas, garantir as manutenções, as mudar)ças de plataforma pala

modernização
de sistemas,
o suportetécnicoe a documentação
de soluça)es
de
software adoradaspela Fundação.
3.4

Por enquadrarse cotllo uma Entidade Fechadade PrevidênciaComplementar,a
Funpresp Exe empenha diversas atividades de gestão e dc apoio a seusprocessos de
negócio, que demandam o uso de ferramentas adequadasao ü-atamento de suas

informações, integradas aos processos Gmanceiros,contábeis, orçaínentários
estatísticos,de seguridade,de comunicação e de investimentos.
3.5

A época da elaboração do PDTI 2017, a GETIC realizou análise da capacidade
estimada da execução da TI da Funpresp Exe em relação aos desafios previstos pata
2017, e a análiseresultou na necessidadede conuatação de fábrica de sofKvare para
suprir as necessidadesde desenvolvimento de sistemas

3.6

Dentro deste contexto de desenvolvimento, manutenção e internalizacão de diversos

sen'iços,bem como a futura absorçãode uma série de ptojetos a seremaliciados,
torna-se essencial possuí uma sustentação adequada para a operacionalização e
manurenibilidadc do patquc cle soluções tecnológicas. Desta forma, pata supotrat tal

llnl)icntc são necessáriossem'iços técnicos continuados para garantia da
disponibilidade, da estabilidade e do desenlpenllo dos sistemas dc informação.
3.7

Portanto,os objetivos esuatégicosda FunprespExe e suasnecessidades
geram a
demandapela conuatação de uma Fábrica de SofKvare para automação, suporte e
apoio aos processos de negócio da Funpresp Exe, conforme alinhamento estratégico
descrito

3.8

Assim, expostos estes motivos, é que se faz necessáriaa presente conuataçào,
abrangendo os sem,iços descritos no itetn 5

4

DACLASSIFICAÇÂODOSSERVIÇOS

4.1

O objeto a ser conUatado enquadra se na categoria de seniços comuns, de que nata a
Lei n' l0.520/02, pot possuí padrões de desempenho e características facilmente
encontradas no mercado, confottne preceitua o Decreto n' 5.450/2005.

4.2

A prestaçãodos serviçosnão gera vínculo empregatícioentre os empregadosda
Conta-atadae a Funpresp Exe, vedando se qualquer relação enfie estesque caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

4.3

Os sem'içosa serem contratados enquadram se nos pressupostos do [)ecreto n' 2.271)

de 1997, constituindo se em atividadcs materiais acessórias,instrumentais ou
complementares à área de competência legal da entidade licitante, não inerentes às
categoriasfuncionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

..vq't-

3

5

DAESPECIFICACÃODOSSERVICOS

5.1

11)esenvolvimento de soluções de software: execução das atividades necessárias ao

desenvolvimento de novas soluções de software

j-
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5.1.1

Compreende as atividades de desenvolvimento de soluções de software, que englobam
a modelagem de negócio, a análise e o levantamento de requisitos, a construção de
artefatos de docutnentação e do código fonte da aplicação,a execuçãode testese demais
atividades inerentes ao processo, baseadasem princípios ágeis de desenvolvhnento de
software.

5.2

Mal1111ç1lçãede soluções de sofKx'are: execução das atividades necessáriaspara a
sustentação e manutenções evolutivas/corretivas sobre as soluções de sofüvare
desenvolvidas pela CONTRATADA

5.2.1

.

Compreende as atividades de manutenção de soluções]á implantadas em ambiente de
produção da Funpresp-Exe, cona o objetivo de prover adaptações, evoluções,.correções

e implementações
de nlelhol-ias,assim colmo a sustentaçãoà operaciotlalização
da
..l...-ãn

5.2.2 São considerados serviços de manutenção:
5.2.2.1

Manuteilcão Conetiyg: correçãode defeitos identificados nas soluçõesde software
eí-nprodução, abrangendo comportamentos inadequados que causemproblemas de
uso ou funcionamento e quaisquer desvios em relaçãoa requisitos aprovados pelo
gestor da aplicação.

5.2.2.1.1

A

CONTRATADA

deverá

dar atendimento

de &b11111Ê11çãe...Çl2JJ;çliwnas

dependênciasda Funpresp Exe, exceto nos casoseln que, comprovadamente, possa
ser realizado remotamente.
5.2.2.1.2

Toda e qualquer despesadecorrente da execuçãoda bilall!!!cnçãe..ÇeE!;caixa
Bcará
inteiramente a cargo da CONTRATADA,

desde que não tenhatn sido causados pela

Funpresp-Exe.

Nlan111c!!çãçz..;Adaizla!!xa:
adequação na solução de sofKvare ein decorrência de
mudanças que não impliquem inserção, alteração ou exclusão de requisitos
ftlncionais, bem como adaptação no software para acomodar mudanças ocorridas
em ambiente externo, que podem ser em regras de negócio, constituição e leis que

5.2.2.2

tenha consequências
a funçõesdo sistema,assimcomo a criaçãode uma nova
plataforma de hardware,podendo ser uma nova geraçãode processadores,ou
periféricos na qual o software consiga aproveitar seusrecursos,além de uma nova
versão de um sistema operacional que possa não ser totalmente compatível ao
sofKvare.
5.2.2.3

equação na solução de sofhvare par' promover
mudanças de interface e layout, sem alteração de funcionalidades sob o ponto de
vista do usuádo.

5.2.2.4

Manutç11çã12..Eb:É211111SB:
mudanças em requisitos funcionais da solução de software
já concluída que implican) inclusão, alteração e/ou exclusão de funcionalidades. São
modificações não previstas no documento de requisitos original do software. Tem
intuito melhorar a qualidade do software, acrescentandonovas funcionalidades,

melhorando seu desempenho,ou até mesmo modiâlcando seu código-fonte

Funpresp-Exe
)0

SCN Quadra 2 Bloco /\

Sala 202/203/204

Ed. Corporare Financial Center

wwnv.funpresp.com.br

Brasília/DF

70712 900 (061) 2020 97t

-.$

)4X.-

FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
buscando

obter

prograínaçao.
5.3

melhor

legibilidade

ou adequação

a alguns

paradigmas

de

Os serviços, obleto desta contratação, serão estimados e quantificados com base na
metodologia de contagem de Pontos de Função (PF)

5.3.1

A contagem-n
será de acordo com as regras e orientações estabelecidasno Manual dc
Prática de Contagens de I'F, versão 4.3.1 (CPM 4.3.1), ou posterior, publicado e mantido
pelo IFPUG

desenvolvida.

(//z/e/v/r//;a//a/ JÜ//ó#a// Pai;/// U.íe/' G/u/gõ9, pelo tamanho

funcional

da solucào

5.3.2

Os procedhnentos aplicáveis a situações não contempladas no CPN14.3.1, ou posterior,
terão como referência o Roteiro de Métricas de Sofnvate SISP, versão 2.0 ou posterior
p:blicado e mantido pelaSecretariade l,ogística e Tecnologia da Informação (SLTI) do
Ministério do Planejamento,Desenvolvimento e Gestão (MP).
5.4

\ CONTR.\FADA
deverá disponibilizar à GETIC um canal de atendhnento (telefolle
e-lnai] e/ou sistema).pararegistro de requisições de serviços, que opere em regime 10x5
(dez horas po' dia, checo dias por semana), das 09:00 às 19:00 horas, eín dias úteis. sem

Ih-ratede tempo e de número de atendimentos.Neste canal de atendimentoserá
providenciado rcgistto do sen,iço demandado,cota informações sobre os usuários e
catacterisucas técíucas da demanda.
5.5

5.6

5.7

[)evetá ser elaborado relatório tnensal com informações estatísticasde utilizacão dos
sen'aços,que compóein esteneta, a sel-dcHinido entre as partes posteriormente
Após a fot-tnalizaçãodo serviço, a CONTRATADA deverá elaborar cronograma
e
'
.
orçamentopreliinhlares (proposta preliminar) com a contagem de PF, para aprovação
da Funpresp Exe, sendo de sua responsabilidade a execução das atividades necessárias
para este fim

Após aprovaçãoda propostapreliminare levantamentoinicial de requisitos,a
CONTjtATÀDA

deverá apresentar cronograma e orçamento definitivo (proposta

definitiva)com a contagemde PF, para aprovaçãoda FunprespExe, sendode sua
responsabilidade a execução das atividades necessárias para essefila
5.8

Quando da ennega de cada demanda será efetuada a contagem Hmalde PF, quando será
aceito o acréscimo de até 15% em relação ao estimado iniciahnente, pala efeitos dc
pagatnento. Etn caso de decréscimo em relação ao estimado iniciahnente, esta nova
contagem será utilizada para efeito de pagatnento.
5.9

A contagem efetuada pela CONTRATAR)A deverá estar assinadapor profissional que
)osstxo. a cetüttcaçào

Cei'li#ied Fíí]tclio]] Poitils Specialisr ÇN\) S do lUteI'nacional Fí.lliclion Polui

UJe/l G/u;@ IFPUG, vigente e válida na data da contagem, a Hirnde gatanth a qualidade
tecnJca e atestar a aderência da contagem às normas vigentes.
5.10

Em caso de necessidade
serão disponibilizadostneios para acessoremoto à
CONTRATA[)A ao ambiente da Funpresp-Exe, mediante procedimentos previatnente
acordados ergue as partes.
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5.11

Em

caso de impossibilidade

de execução remota,

a CONTRATADA

deverá

providenciar a execuçãopresencialdo serviço, no prazo fixado pelo Hlscalcompetente

do conüato.
5.12

As atividades relacionadas à análise de negócio, redesenho de processos e levantamento

de requisitos deverão ser realizadaspresencialmente, a não ser que haja prévio acordo
entre as partes

DOS REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS

6
6.1

Requisitos da solução de sofüvare

6.1.1

Os requisitos relativos a cada serviço (desenvolvhnento, manutenção) serão discutidos

e detenninados no motnento de sua solicitação, por meio da abertura de uma Ordetn
de Serviço (OS) específica.
6.1.2

Os serviços deverão prever a utilização dos ambientes (infraestrutura) de
desenvolvhnento, homologação e produção.

6.1.3

A ferratncnta de modelagem UML (U/z@edA4ode#aK
La/«//aKe)e/ou Modelagem de
Processo

(B//ã//eii

])/urell

/\4adea/@, poderá

ser

a ferramenta

Já utilizada

pela

CONTRATADA (desdeque não selaproprietária, permitindo à Funpresp Exe, se for
de seu interesse,implanta-la ein seu ambiente), desdeque previamente apmvada pela

GETIC
6.2

Arquitetura técnica: O desenvolvhnento das soluções deverá se dar com a utilização
das tecnologias descritas a seguir, selecionadas caso a caso pela Funpresp-Exe. Mediante

acoi:do entre a Funpresp-Exe e a CONTRATADA,
ser atualizado e/ou expandido a qualquer tempo
Banco de dados:

6.2.1
6.2.1.1

MS SQL Servem2014 (ou superior);

6.2.1.2

MySQL 5.6 (o« s«pe'i'').

6.2.2

Plataformas de linguagens:

6.2.2.1

Ja«;

6.2.2.2

JavaScript;

6.2.2.3

PHP;

6.2.2.4

.N'ET;

6.2.2.5

Mobile (Android

6.2.3

e IOS).

Sistema Operacional:

6.2.3.1

Windows lO (cliente);

6.2.3.2

Windows Servem2012 R2 (servidor).

6.2.4

o conjunto de tecnologias poderá

Serviço de Diretório: AD (Hó#z'e D;nrúZaOD da Microsoft.

S
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6.2.5

Sen'iço de Aplicação:

6.2.5.1

ITS7.0 (ou superior);

6.2.5.2

Apache 2 (ou superior);

6.2.5.3
6.2.6

Tonlcat 6 (ou superior).

Compatibilidade dc browsers:

6.2.6.1

Internet Explorem 9.0 (ou superior);

6.2.6.2

Google Chmme 22.0 (ou superior);

6.2.6.3

Nlozila Firefox 15.0 (ou superior).

6.2.7

F'erramentas:

6.2.7.1

IDE Eclipse (ferramenta de desenvolvhnento Java/Web)

SofKvate livre;

6.2.7.2

Notepad++ (editor para programação)

6.2.7.3

CN'lS.joomla ou Zope/Plone (ferramenta para gestão de conteúdo)

6.2.7.4

Subversion (fctralnenta para console de versão)

6.2.7.5

TortoiseSvN (Clicntc SvN);

6.2.7.6

Bizagi(ferramenta para modelagenade processo)
Cotnpatibihdade

6.3

com Nlicrosoft

SofKvare livre;
Software livre;

Software livre;

Sofnvare livre;

OfRicc 201 3 (ou superior).

Transferência de conhecimento

6.3.1

A uansferência do conhecimento, no uso das soluções desenvolvidas pela
CONTRATAR)À, deverá sel- realizada sem (ânus adicional para a Funpresp Exe. O
cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pela Funpresp
xe

À CONTRATADA deverá promover o repassedas informações técnicasutilizadas no
desenvolvimento das soluções de sofnvare, sejam elas adquiridas ou produzidas na
execuçãodos serviços, para os técnicos designados pela Funpresp Exe.
6.4

Requisitos de qualidade

6.4.1

Os produtos desenvolvidospela CONTRATADA deverão atender, além dos demais
critérios e requisitos já previstos neste Tendo de Referência (I'R), os requisitos de
qualidade abaixo:

6.4.1.1

6.4.1.2

!1l!!!çiÉl11í1liglaSIC:
desenvolver soluções que atendam às necessidadesexplícitas e
implícitas dos requisitantes;
U$alziljdallg:desenvolver interface visual siJ-nples,intuitiva e voltada para WEB e
equipatnentosmóveis (/aZ'/e//celular),contemplando a funcionalidade de ajuda ao
usuário através de /9;///1nos prmcípais campos das telas e/ou help a//-#//e,e os demais

requisitos de acessibilidade,no que couber, previstos no e h/lag;
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6.4.1.3

Çe11Babilislask: Capacidade do produto

de software de manter uln nível de

desempenho e segurançaespecificados;
6.4.1.4

!!Bçiê11çia: Capacidade do produto de software de apresentar desempenho
apropriado, relativo à quantidade de recursos usados;

6.4.1.5

Dispe11ilzilidadÊ:
os sistemaseí-nprodução deverãoestar dispoúveis, no mínimo, 8
(oito) horas (dentro do horário comercial) por dia útil;

6.4.1.6

Integridade:

os sistemas de informação

deverão manter os dados íntegros,

controlando os acessosshnultâneos à base de dados e respeitando os pm)cípios
ACID Atomicidade, Consistência,lsolainento e Durabilidade;

Manutenibiliçlaík: a documentação,inclusive do código-fonte, gerado pela

6.4.1.7

CONTRATADA,
deverá ser clara e completa. Os sistemas de informação
desenvolvidos deverão seguir o padrão de noinenclatum de objetos de banco de
dados definido pela Funpresp-Exe.

Segurança da Informação

6.5
6.5.1

A CONTRATADA

deverá observar, dgorosaínente, todas as nonnas e procedhnentos

de segurançaimplementados no ai-nbientede Tecnologia da Infonnação da Funpresp'
Exe
6.5.2

A CONTRATA[)A
não poderá indicar proHlssionaispara execução dos serviços cota
características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade
da Funpresp-Exe

6.5.3

A CONTRATADA deverádar ciênciae providenciaros tnecanismos
que julgar
necessáriospara que seus empregadoscumpram as normas e procedimentos de
segurançada informação instituídos pela Funpresp'Exe.
A CONTRATADA responderá pelo não cumprünento por quaisquer de seus
empregadosdas normas e pmcedhllentos de segurançada informação instituídos pela

6.5.4

Funpresp Exe.
6.5.5

A CONTRATADA

deverá seguir as normas, padrões e regulamentos de segurança da

informação expressosna política de segurança da Funpresp'Exe.
6.5.6

A CONT[tA'].'ADA deverá adorar critérios adequadospara o processo seletivo de
profissionais que irão atear diretamente na execuçãodo objeto, com o propósito de
evitar a incorporação de pessoascom característicase/ou antecedentesque posa'm
cotnprometer a segui:onçaou credibilidade da Funpresp'Exe.

6.5.7

A codiHícação dos sistemas com recursos web deve incorporar, sempre que aplicável, as

boas práticas de padrões de segurança,tais como:
6.5.7

l

Implementação de cl-iptograãlanão reversívelpara senhas gravadasem bancos de
dados;

6.5.7 2

Proteção de credenciais de acessopelo uso de conexões SSL com criptografla forte
nos processos de áE/#;
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6.5.7.3
6.5.7.4
6.5.7.5

6.5.7.6

]'ara aplicações conatráfego de dados sensíveispela Internet, utilização de conexões
SSL com criptogrania forte
Proteção contra C/piT-.S';/e
.fó/@/;/« (XSS);
ProEeção confia JIPE /«/bé'//a//;

Gercnciamentode cookiese /o.ée//ide sessãocom o intuito de pioteget-os
idendRlcadores de sessão dos usuários;

'

'

Remoção das informações sensíveisde parâmeuos GET passadosvia URL;
6.5.7.8
6.6

Validação de parâmetros e dados informados pelo usuário.

Metodologia de desenvolvimento

6.6.1

A CONTRATADA
deverá adotar a metodologia de desenvolva-Bento ágil .f(:RU/\4 para
gestão e planejamento dos projetos de sofhvare.

6.6.2

A CONTRATAD-A devedisponibilizar um GerenteTécnico (i'«7/M'/A4aí/er),
responsável
por coordenar as atividades relacionadas ao ciclo de execução da OS e por aduarcomo
interlocutor técnico junto à GETIC, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e

responder pot questões técnicas, além de organizar o 'pessoal técnico da
CONTRATADA.
'
'
Testes

6.7
6.7.1
6.7.1.1

Teste unitário
1.CONTRÀTA[)A

deverá executar os testes unitários sobre cada componente do

produto de sofnvare consuuído, baseadono plano de teste.
6.7.1.2

Entende se como Teste unitário aquele i-ealizado isoladamente sobre a menor
unidade do prometo.desofnvare Oor exetnplo: uin método), que deve abranger pelo
menos as técnicas de teste Caixa Preta e Caixa Branca.

6.7.1.3

6.7.2

Deve ser entregue, luílto com os artefatos construídos, toda a docuinentacão
contendo as evidências de teste, que sen,irão de subsídio para as atividades de
auditoria do trabalho de teste.
Teste integrado

6.7.2.1

6.7.2.2

6.7.2.3

A CONTRATADA
deverá executar os testes integrados sobre cada componente do
p'oduto de software construído, baseado no plano de teste.

Entende-se como Teste integrado aquele realizado através da navegaçãode forma
progressiva e ordenada pelas telas ou estruturas internas do sofRvare onde seus
elementos sào combinados e testados para avaliação das suas interações.

O Teste integrado poderá ocorrer em ambiente de desenvolvimentoe/o.:
homologação da Funpresp Exe, se for de interesse desta, a õun de veriüicat o
funcionamento

'J
9

6.7.3

do aplicativo

em ambiente

seí-neUlante

ao de produção,

e assiJn

antecipando problemas que pulam a ocorrer após a implantação.
Teste do sofüvare

W
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6.7.3.1

A Funpresp-Exe verificará a execução e evidências do teste sobre o produto
desenvolvido, de forma a garantir pleno atendhnento aos requisitos especificados.

6.7.3.2

Entende se colmo Teste do sofKvare a execução consolada da aplicação, veriHlcando

se o seucomportamento ocorre de acordo coíll o especificadono serviço,buscando
asshn mosUar se os resultados estão respeitando os padrões estabelecidos na
especificação funcional.

Testes automatizados

6.7.4
6.7.4.1

Entende-se como testes automatizados aqueles realizados de fortna integrada e
gerenciadosvisando mais qualidade,menor tempo e menor custo;

6.7.4.2

Os testes automatizados deverão contemplar os Testes Funcionais e Testes Não
Funcionais;

6.7.4.3

A CONTRATADA

deve entregar junto

com os artefatos construídos

toda a

documentação contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as
atividades de auditoria do trabalho de teste realizado pela contratada. Essa auditoria
poderá ser realizada pela Funpresp Exe ou por empresa por ela designada.
6.8

Hloínologação

6.8.1

O processo de hotnologação deverá ocorrer no ambiente da Funpresp Exe, e deverá
contemplar duas homologações:

/'3\

6.8.1.1

flomologação técnica: Avaliação técnica e de requisitos não funcionais;

6.8.1.2

Hotnologação :ftl!)çio11a!:Confortnidade dos requisitos funcionais, não-funcionais e
regras de negócio

6.8.2

A CONTRATADA deverá acompanhar presencialmente o processo de homologação,
sem ânus adicional para a Funpresp-Exe

6.8.3

A Funpresp-Exe exigirá a especificaçãodos casosde testespela CONTRATADA, de
acordo com a especificação dos requisitos encaminhados pela área demandante, baseado
no plano de testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

6.9

Garantia

6.9.1

Prover garantia aos serviços prestados por 90 (noventa) dias corridos, contados do dia
posterior à regular entrega dos produtos, independente da expiração da vigência
contratual

6.10

Geradores de código

6.10.1

Admite-se a utilização de geradoresde Código, desdeque a aplicação gerada admita
manutenção evolutiva de fácil execução e apresenteperformance adequada,alétn do
atendimento a todos os requisitos listados nesteTR.
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7.1

7.2

00S NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO(NMS)
Os NÀ'lS objetivam deHlnk as responsabilidadese procedimentos que deverão ser
seguidospelas partes envolvidas, visando o acompanhamentodos Níveis de Serviços
em complementação às obrigações acordadasein contrato.

\ CONTRATADA deveráapresentarmensalmente,
junto à Nota Fiscal,relatóriode
acompanhamento, contendo a medição dos NNIS.

7.3

A Funpresp Exe avaliará os serviços executados ein cada OS por moo da utilização de
Indicadores de NNIS, que são critérios objetivos e mensuráveisestabelecidosentre a

Funpresp'Exce a CONTRATADA com a õmalidade
de aferir e avaliaraspectosde
tempo e qualidade relacionados aos serviços contratados.
7.4

O valor previsto para pagatnento de uma OS poderá sofrer desconto ou glosa,
dependendo do valor atingido para cada Indicador, conforme definido nas tabelasdeste
toPÍco

7.5

O desconto ou glosa não será aplicado se a Funpresp Exe der causa à variação do
Indicador como, por exemplo, indisponibilidade da área demandante, alteracão de
escopo, dcnue ouros

7.6

Duranteos p'hneiros 90 (novellta) dias do conuato, a critério da FunprespExe
eventuais falhas poderão sct relevadas c dispensadasas sanções decorrentes do não

cumprunento dos Nl\lS, como período de ajuste, desde que a CONTRA\TODA
comprovadalllente demonstre que os trabalhos de execução das OS estão em
andam)ento com a entrega dos produtos e artefatos esperados.
7.7

Os Indicadores serão medidos desde o hlício da execução contratual, nas periodicidades

definidas, e a CONTRATADA

será infonnada dos resultados, para que providencie as

eventuais adequações que se fizerem necessárias na dinâmica da prestação dos serviços.
7.8
7.8.1

7.8.2

Toda OS seráclassificadaconforme o nível de criticidade:
Z\.lla:Incidente que possa tornar inoperante o sistetna da CONTRATANTE por inteiro
ou uma parte nlajontária que é essencial aos negócios diários. É também considerado
criticidade alta o incidente que geral perda ou inconsistência nas infon-nações.

bllédia: Incidente sem paralisação de sistema, mas com indisponibilidade de
p'rte/módulo do sistema ou dados que sejatn essenciaispata o negócio. Esse tipo de
eno tem como principal característicao fato de apesarde obsen,ada a degradação,o
sistema continua disponível, porém necessitando de atualização e/ou correcto de
rotinas/dados. Serviços de desenvolvimento inicial de novo software sempre serão
inicialmente

considerados

colho

criticidade

média, com o "Tetnpo

da Solução''

correspondendo à enuega do pré escopo da OS.
!iÉ118a:
Incidente que representa fôlhas tnínhnas que não estão afetando a perfortnance
sen'iço ou operação da Funpresp, ou ainda a função afetada só é usada evcntuahnente
ou teíBporaüamente.
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Funpr7.9

A tabela de tempo para o início do atendimento a uma OS será conforme a seguir, ein
horas úteis:

7.10

CRITICIDADE

TEMPODOI'CONTADO

I'EMI'U DA S(-)LUVA(J

Alta

em até l hora

em até 8 horas

Média

em até 3 horas

ein até 24 horas

Baixa

em até 6 horas

eln até 72 horas

Indicadores
1. Indicador de

Produtividade Média (IPM)

Aplicado
aosserviços:
l Dç$Ê11):çZIZialçlWe bl2DllEg1lç®(e«eto m-atenção co«eti«)
Finalidade:
l Aferir a produtividade e tempesdvidade da execução dos serviços
Metas a cumprir:
Periodicidade:

.]

Epal)oraçãoe entrega de todos os produtos contidos no escapo da uõ em l
A cada OS emitida, após a homologação da entrega
IPiN'í= [ (PF final / N' sprints.realizadas) / (I'b-estimado / N'

sprints estimadas)]x 100

Fónnula:

]
]

l

e PF Renal:
quantidade de pontos de função na contagem Gínaldo produto da OS l
e PF.estimado: quantidade de pontos de função obtidos mediante contagetn

estimadaao início

BN' sprints.realizadas: quantidade de sprints realizadasna execuçãoda OS
e N' sprints.estimadas: quantidade de sprints estimadaspara ' 'ealizaçãoda OS

Retenção ou glosa:

Acima de 100%:
Aceitável
Entre 85%e 99,9%: Aceitável

Não se Roliça desconto

Entre 75% e 84,9%:

2% sobre o valor da OS

Sanciolaável

ou glosa

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
Aplicado aosserviços: Nlanutencão correttva
Finalidade:
Metas a cuntprir:
Periodicidade:

Aferir a telnpestividade no
no atendimento
de
manutenções correüvas
aTenallllelILU
uç

1:111111 : !S!::pS:11:.!81ae

Àlanutenção corretiva com realização de testes tunctonats e subsequente

l A cada OS emitida, após a homologação da entrega
IÀT = ( Prazo .realizado / Prazo.máximo)

x 100

IOnde:
e Prazo.Realizado = Quantidade de tempo, em unidade definida na OS
(minutos, horas, dias ou meses), decorrido enfie a aberRlra da OS e a

disponibilização da solução, em ambiente da b'unpresp'Exe, da versão que
ie
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e Prazo.Nláxuno = Prazo máxinao acordado entre as partes para realização da
meta deste indicador, em unidade de minutos. horas din: .... "'P-'
Entre 100,1% e 150%: Sancionáve]
Entre 150,Í% e 200%: Sanciollável

Retenção ou glosa:

Acima de 200%:

8

DOVOLUME
SERVIÇO
(1) !)çgçn:çzlvln)ç11D

dc soluções de sofRA,are

(2) b:La11ulç!)càQde soluções de sofKx,are
9

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.7

UNIDADEDE
MEDIDA

VOLUb-IE

VOLUME TOTAL.

ESTibíAno

ESTIMADO (12
MESES)

Ponto de buncão

35

420

Ponto de F'uncão

15

L80

MENSAL

DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os selaiçou serão realizados em ambiente da CON'J'RAT/\[)/\. EvcntuaLnente poderão
scr realizados na Funpresp Exe, a depender dc sua natureza, tais como as atividades que
necessitem da particip.açào direta das equipes da Funpresp-Exe, como, por exemplo,
levantamento de requisitos, reuniões e apresentações,e as atividades relacionadas ao
acesso ou à análise do ambiente operacional das soluções de sofnvare

O Gerente Técnico da CONTRATADA deve estar presentena Funpresp Exe, pelo
menos, em todas as reuniões de abertura (Planejamento) e de encerramento (Revisão e
Retrospectiva) de

9.3

Sancionáve]

/z///l.

O deslocamento eventual de prestador de serviço da CONTRATÀ[)À para a Funpresp
Exe não implicará, de nenhuma forma, ein acréscunoou maloração nos valores dos
serviços, bem como nenhum tipo de pagamento correspondente a deslocamentos,
diárias, horas exUasou adicionais noturnos.
\ definição do horário de trabalho para a execução das atividades nas instalacões da
Funpresp Exe deve ser acoi-dadacom a Funptesp Exe.
Como padrão e quando não especificado em contrário, considerar-se-ácomo l.ovário de
expediente o período compreendido das 08:00h às 20:00h, nos dias úteis.

Os serviços eventualmente realizados fot-a do llorário de expediente, aos sábados,
domingos e feriados, seja no atnbiente da CONTRATADA ou no ambiente da
Funpresp:!xe, não implicarão nenhutn acréscimo ou maloração nos valores pagos à
CONTRATADA.
'
'
' '
Os prazos específicos, quando não Rxados neste TR, serão consignados na respectiva

12

8
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9.8

Como padrão e quando não especificado em conuádo, todos os prazos serão contados
em horas úteis ou dias úteis.

9.9

Os serviçosdeverãoser prestadostomandopor rezei-ência
o horário e calendái-io
de
Brasília DF

DA QUAtlPicAÇÃo TÉCNICA DA LICITANTE

10

10.1

As etnpresas, registradas ou não no SICAF, deverão comprovar ' qualificação técnica,

conforme abaixo:

lO.l.l Apresentação de atestado(s)de capacidadetécnica, expedido(s) por pessoasjurídicas de
direito público ou privado, que comprove(m) a experiênciae qualificação da licitante em
sel-viçoscompatíveis ein características,quantidades e pi-azoscom o objeto da licitação,

mediante desenvolvimentode uma solução de, no mínimo, 210 pontos de função,
adl-nítida a solda de atestados, sendo pelo menos ul-n deles não inferior a 120 pontos de

função.

lO.l.l l

Para o atendimento da condição de que trata o subitem acii-na,admitir-se-áa
apresentaçãode atestadoscujos serviços tenham sido prestadospor hora técnica,
considerando a conversão da hora técnica em ponto de função nos seguintes

quantitativos:

Conversão da quantidade de horas para cada ponto

Descrição

defüncão
12

Net

1o

Javascnpt

12

PHP

10

Soluções Mobile

14

lO.1.2 Comprovação para o GerenteTécnico, a ser apresentadatlo tnomento da assinaturado
contmto:
lO.1.2.1

Experiência mínhna de 3 (três) anos na condução de serviços comp'tíveis com o
objeto, em liderança de times ágeisem proletos de consta-uçãode software utilizando
a

metodologia

.çm7/w, mediante

apresentação

de

declaração

da

licitante,

acompanhada de currículo do profissional.

lO.1.2.2

Formação de nível superior, graduação ou pós-graduação,em Tecnologia da
Informação ou áreascorrelatascom diplotna fornecido por instituição reconhecida
pelo Ministério de Educação (MEC).

lO.1.3 Declaração da licitante de que possui suporte administrativo, aparelhainento e con(tições
adequadas,bem assim pessoalqualificado, disponível para a execuçãodo objeto desta
licitação.

Fundação de Previdência Complementar do Servidor I'úblico Federal do I'odor Executivo -- Funprcsp'Exe
SCN Quadra 2 Bloco /\

Sala202/20i/204

Ed. Corporarc Financial Centcr
\xnxnv.funprcsp.com.br

Brasília/DI'

7i)712 900 (061) 2020 9700

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

€

DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
lO.1.4 [)eclaração da licitante de que segue a metodologia de uaballlo de Fábrica de Software

(requisitos, prometo,programação, testes e homologação), abrangendo profissionais
capacitados e processos, procedimentos c artefatos estruturados.

DOTIPODALICITACÂO

11

l l.l

\ licitação será na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo menor
preço, conforme descrito neste Tettno de Referência.

12

DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

12.1

O Plano de Comunicação tem por objetivo formalizar a relação cotidiana entre aspartes,
evitando mal-entendidos de forma a garantir a eficiência do contrato e a transparência
na sua gestão. Este plano estabeleceos documentos que serão utilizados para a
cotnunicação fotinal:

RESPONSÁVEL
EMISSOR
Termo de
/\ceite

Aberü.ira de
Claanlado
Relatório de

Atendimento

Funpresp-Exc

PERIODICID
ADE

DESTINAR.

CONA'RATADA

Papel

Unico

Central de
]'unpresp

Exc

CONTRATADA

CONTRATADA

ljunpresp Exe

Atendimento.
Site ou e n)ail
E naail ou

Por OS

Por OS

papel

DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

13

13.1

A CONTRATADA deverá Rn.luarTermo de Comprotnisso contendo declaracãode
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na Funpresp Exe, a ser

assinadopelo seu representante legal, confon-ne anexo l.
13.2

A CONTRATADA deverá Hn.marTertno de Ciência da declaracào de manutencào de
sigilo e dasnormas de segurançavigentes na Funpresp Exe, a ser assinado por todos os
empregadosdiretamente envolvidos na execução dos serviços, conforme anexo ll.

13.3

Quanto ao sigilo e con6ldenciahdadedos dados e informações disponibilizadas pela
Funpresp'Exe para a perfeita execuçãodos serviços, a CONTRATADA se compromete
a

13.3.1

Nlantet completo sigilo e confidencialidade sobre dados, informacões e documentos
obtidos ein virtude da execuçãodos sen,iços, beta colmo sobre todos os resultadose
análisesdeles decorrentes,obrigação esta válida mesmo após o encettaínento do
conuato por qualquer tnotivo, uansferindo à FunprespExe a propriedade dos
resultados para todos os efeitos legais;

14
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13.3.2 Responsabilizar-se pena], civil e administrativamente pelos danos causados diretainente

à Funpresp-Exe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de
seusplepostos, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidadea Híscalizaçãoou o
acompanhamento da Fundação;
13.3.3 Adotat as medidas e as políticas necessárias à preservação do sigilo e confidencialidade

dos dados e informações recebidos em virtude da execução do contrato;
13.3.4 Utilizar os dados e infonnações recebidos exclusivamente para a execução dos serviços;
13.3.5 Cumprir e fazer cutnprir as nonnas internas da F'unpresp-Exequando do uso de suas

instalações ou recursos;
13.3.6 Divulgar dados e infortnações somente após prévia e expressaautorização da autoridade

competente da Funpresp-Exe; e
13.3.7

Adotar políticasde gestãoe as medidasnecessárias
à preservação
do sigilo das
informações da Funpresp-Exe.

14
14.1

DAVIGÊNCIADOCONTRATO
O prazo de vigência do conUato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura,podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivosaté o lilalite de 60
(sessenta)ínescs,nos termos do art. 57, incisa 11,da Lei n' 8.666/1993, desdeque haja
autorização fonnal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a) os serviços tenham sido prestados regularmente;
b) esteja fonnalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza contuluada;

c) seja juntado relatório que discorre sobre a execuçãodo conUato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
d) seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a Funpresp Exe mantém
interesse na realização do serviço;
e) seja comprovado que o valor do contrato pennanece econonucamente venta)oso

para a Funpresp-Exe;

f) haja manifestação
expressada contratadainformandoo interessena
prorrogação; e
g) seja comprovado que o contratado inantén] as condições iniciais de habilitação14.2

Os sewiços conUatados serão executados de fortna contínua e indireta, sob o rcghne de
empreitada por preço global, de acordo com as necessidadesda Funpresp Exe.

14.3

A Contratada não teta direito subjetivo à prorrogação contratual.

14.4

A prorrogação de coí:ttrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo
aditivo.

15
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DA GAR.ANTIA CONTRATUAL

15.1

O garantidos não é parte legitiJna para figurar em processo administrativo instaurado
pela Contratante com o objetivo dc apurar prejuízos e/ou aplicamsançõesà Contratada
(i-«erido p'l' -N -' 05/2017).

15.2

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Fundação a promover a rescisão
do contrato por dcscumpriinento ou cumpiànento irregular de suascláusulas,conforme
dispõem os incisos T e ll do art. 78 da Lei n' 8.666/1 993.

15.3

A CONTRATADA, no prazo de até lO (dez) dias após a assinaturado Termo de
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 3% (uês por cento) do valor do
Conuato, que será liberadade acordo com as condições previstasneste Instrumento,
conforme disposto no art. 56 da Lei n' 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigações contratuais.

15.3.1

A inobservânciado prazo puxadopata apresentaçãoda garantiaacarretaráa aplicaçãode
multa de 0,07% (setecentéshnospor cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
o máximo de 2% (dois por cento).

15.3.2

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Funpresp Exe a promover a retenção dos

pagamentosdevidos à Contratada, até o lii-nite de 5% (cinco por cento) do valor- do
conta-atoa título dc garantia, a scten] depositados junto à Funpresp Exe, em dinheiro:
com corrcçao monetária.
15.4

\ validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escola-üda,deverá abranger uín

período de 90 (noventa) dias após o término da vigência conuatual, conforme itetn 3.1
do Anexo \rll-F da TN SEGES/NIPDG n' 5/2017.
15.5

A garantia assegurará,qualquer que seja a modalidade escolllida, o pagamento de:

15.5.1

Prejuízo advindo do não cumprhnento do objeto do contrato e do não adimpleinento
das demais obrigações nele previstas.

15.5.2

Prejuízoscausadosà Funpresp Exe ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato.

15.5.3 1Vlultasmoratórias e punitivas aplicadas pela Funpresp Exe à Conuatada.

15.6
15.7

A modalidade seguro garantia sotnente será aceita se contemplar todos os eventos

hldicados acena.

A garantia etn dinheiro deverá ser efetuada em conta específica da Fundação, com
correçao naonetana.

15.8

No casode alteraçãodo valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições

15.9

Se o valor da garantia for utilizado total ou parciahnenreem pagamentode qualquer
ol)i-igação, a Contratada obriga se a fazer a respectiva reposição no prazo naáximo de lO

(dez) dias úteis, contados a parti- da data em que for notificada.

16
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15.9.1 A Funpresp-Exe não executaráa garantiana ocorrência de uma ou mais das seguintes

hipóteses:
,)

caso fortuito ou força maior;

b)

alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

c)

descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de fitos ou
fatos praticados pela Funpresp'Exe; e

d)

f
l
o
fitos iUcitos dolosos praticados poi- servidores/etnpregados
da Funpresp

Exe
15.10

Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas neste ltetn.

15.1 1

15.11

Será considerada extinta a garantia:

l cotn a devolução da apólice, carta dança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadasem dinheiro a título de garantia,acompanhadade declaração
da Funpresp-Exe, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as cláusulas do contrato;

15.1 1

2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Funpresp'Exe não
cotnunique a ocorrência de sinistros.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA

16

16.1

As despesasdecorrentes da contratação correrão à conta dos recursos constantes do
Plano de Gestão Administrativa - PGA da Funpresp-Exe.

DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS

17

17.1

A CONTRATADA

obrigar-se-á a enUegar os serviços estritamente de acordo com as

especificaçõesconstantes deste TR, responsabilizando-sepelo refazimento ,:oral ou
parcial, no prazo õxado pelo fiscal do contrato, na hipótese de se constatar defeitos na
execução ou estiver em desacordo com as especiãcações adotadas. O I'tscal deve, Deste

caso comunicar formalmente à GELOG, quaisquer ocorrências quanto à execução dos
serviços, para anotação e adoção das medidas cabíveis.
17.2

A qualidade dos serviços da solução será mensurada por meio da.

veriHícação de

==n,=:!'=::::.=:::=:::=:
Hn=ES.&;Rúmun
suletta a penalidades se for identi6lcada inexecução total ou parcial do serviço.

17.3

Serão considerados como aceitos e atendendo aos requisitos os serviços executados pela

CONT]R.ATADA

que tiverem seu respectivo Tento

de

Recebimento [)efinitivo

emitido pela Funpresp-Exe,podendo ser caracterizadopor aceiteem Nota Fiscal,
confonne detalllamento a segura:
17.3 .l

Serviço

de De$ÊoxÉ21yilDg111g: disponibilização

e operacionalização

em. ambiente

de

Prolliução díi Funptesp Exe do software demandado e entrega da documentação
associadaao software
17

W
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17.3

2 Serviço de..bla11111g!!çãQ:
realização da atividade prevista, com o reparo necessário à
soluçãoe disponibilização funcional em ambienteprodutivo.
17.4

Os serviçosserão recebidosprovisoriamente no prazo estipulado pata cadaordem de
serviç J pelo(a) responl:ável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para

==Ç:=;'1'
'::F=:á
':;='=n:'':=i;! qill

circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na
,do contrato c demais documentos que julgarem necessários, devendo
encaminha los ao gestor do conuato para recebimento definitivo.
execução
17.5

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo estipulado para cadaotdeín de
serviço, contados do recebimento provisório, 'após a veriflcacão da qualidade e
qumltidade do serviço executado e materiais etnpregados, com a consequente aceitacão

mediante terinocircunstanciado.

' '

'

' '''n

17.6

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitein anterior não ser procedido dentro
do prazo fixado, reputar-se-ácomo realizada,consumando-seo recebimento definitivo
no dia do esgotamentodo prazo.
17.7

Para efeito de recebimento provisório, ao Renalde cadapet-iodo mensal, o fiscal técnico
do cona-ato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso.

a análise do desempenho e qualidade da ptestaçào dos serviços realizados en]
consonância com os hldicadores previstos, que poderá i-esultar ilo redhnensionainento
de valores a sei-em pagos à conUatada, registando ein relatório a ser encaí-ninhada ao
gestor do contrato
17.8

O receba-nentodefinitivo, ato que concretiza o ateste da execuçãodos será,iços,será

realizado pelo gestor do contrato.

;

'- '-' ' 'vv',

17.9

O gestor do contrato analisaráos relatórios e toda docurnentaçào apresentadapela
por escrito, as respectivas correções.
17.10

'

O gestor emitirá termo circunstanciadopara efeito de [ecebilnentodefinitivo dos
serviços p'estados, com basenos relatórios e documentação apresentados,e comunicará
a CONTRATADA

para que emita

a nota

fiscal ou fatuta com

o valor

excito

dimensionado pela fiscalização com base no Plano de Fiscalização
17.11

O recebimentoprovisório ou deRiniúvodo objeto não exclui a responsabilidade
"r'
da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execuçãodo conuato

18

DOCONTRATO

18.1

Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinaro Tertno de Conuato.
18.2
l

ww-

Pt-eviamenteà conuatação, a Fundação realizará consulta "on lhe" ao SIC.AF, bem
colmo ao Cadasu-oInformativo de Créditos nào Quitados CADIN, cujos resultados
serão anexados aos autos do processo.

'

'
18
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Na hipótese de irregularidade do registo

no SICAF, o ConUatado deverá regulam:azara

sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.
18.4

Alternativamente à convocação para comparecer perante a Fundação para a assinatura

do Tendo de Contrato, a Fundação poderá encaminha-lo para assinatura do
adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletr8nico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento.
18.5

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Fundação.

18.6

Se o adjudicatál-io, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
inantéin as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se
à assinatura,poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a veúHícação da aceitabihdade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sançõesprevistas neste Edital e das detnais coí-ninaçõeslegais.

19

DA ESTIMATIVA DE PREÇO

19.1

Estima se o preço da contratação em valor de R$ 684.455,70.

19.2

A despesa dos exercícios subsequentes correrá à conta da dotação orçamentária
consignada para essaatividade no respectivo exercício.

20
20.1

DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA
Executar os serviçosconforme especificaçõesdeste Termo de Referênciae de sua
proposta, com a alocuçãodos empregadosnecessáriosao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais.

20.2

Manter, durante a vigência do conuato, todas as condições de habihtaçào e qualificação
exigidas para a conUatação.

20.3

Atender prontamente as reclamações da Funpresp-Exe, prestando os esclarechnentos
devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias.

20.4

Cotnunicar, imediatamentee por escrito, qualquer anormalidadeque veriHícarna
execuçãodos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução,
apresentando razões Jusd6lcadoras,que serão objeto de apreciação pela Funpresp'Exe.

20.5

Exercem-a direção técnica e administrativa, utilizando de mão de obra especializada sem

nenhutn vínculo empregatício com a Funpresp-Exe, promovendo o controle de jornada
e dos serviços, relacionado a execução do Contrato.
20.6

Responsabilizar se por todas as despesas com material, anão de obra, acidentes de
uabalho, encargos trabalhistas, previdenciál-ios, 6lscais e comerciais, Uanspottes,
materiais, seguros operacionais, taxas, tributos, conUibuições de qualquer natureza ou
espécie e quaisquer outms despesas necessáriasà perfeita execução dos serviços
contratados, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à ConUatante.
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20.7

Sujeitar-se a mais ampla e hrestrita 6iscalizaçào por parte da Funpresp Exe.

20.8

[)esignar fotmahnente un] p'eposto responsávelpela execuçãodos serviços,que será a
pessoa de contado ergue a CONTRATADA

20.9

e a Fiscalização da Funpresp Exe.

Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os sct=,içou em

que se verificam-em
vícios, defeitos ou incorreções resultantesda execucãoou dos
materiais empregados, no prazo fixado pelo fiscal técnico do contrato.
20.10

20.11

Responsabilizar se pelos danos causados diretainente à Funpresp-Exe ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nào excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Fundação.

Abster se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
infomlação acerca das atividades executadas sem prévia autorização da Funpresp Exe

20.12
20.13

Nào transfeú- a ouvem, no todo ou em parte, os seta,içosavençados,responsabilizando
se, eín qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA
por todos os serviços.

Cientificar o fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anortnalidade ou irregularidade verificada na execução dos seta,icos,mantendo uín
''diário dc ocorrências" dutanre toda a prestação dos sen'iços

20.14

Elaborar relatórios e pareceres técnicos, a qualquer tempo, durante a execução do objeto

ora conuatado, de tnodo a pennim. o efetivo acompanhamento dos tmballlos pela
Funpresp Exe, sempre que solicitado, a serem enrl.egues no prazo Recadope]o fiscal
técnico do conUato.
20.15

Fornecerà Funp'esp-Exe,sempreque solicitados,e em tempo hábil, todos os
esclarecimentos e informações necessários relacionados às atividades desenvolvidas pot
força deste Contrato.

20.16

Obsen'ar os Níveis N'mínimos
de Serviço (NNTS),fornecendo as infortnacões ílecessárias
para seu acoinpanhainento

20.17

Nào empregar menor de dezesseisanos, exceto na condição de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permita a udização do uaballlo do menor de dezoito anos em
trabaljlo soturno,

20.18

20.19

e aferição.

perigoso e insalubre.

Propiciar todos os tneios e fhcihdadcsnecessáriasà fiscalizaçãopela conuatante, Guio
rep:ese'ltante terá poderes par' suster o sen,iço, total ou parciahnente, em qualquer
tempo, sempre que considerar a medida necessária,com a devida tnotivação.
Quando especificadasmanter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta
por profissionais devidamellte habilitados, tt-eirados e qualificados para a prestação dos
serviços.

20.20

Nlanter a produtix'idade ou a capacidade mínima durante a execucão
confonnc att. 18, incisa 1,alínea"g", da IN SLTI/N'rP n' 4/2014.

r] /'b
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20.21

A contratada deve realizar a transição contratual com transferênciade conhecimehl@b
. ':

, .i$1

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigid;#:eüeili:!;$;

inclusive, a capacitaçãodos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara
a execução dosserviços.

20.22 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento

de cadaparcela,de ronda permanente.
20.23

0s

direitos

autorais

da solução,

do prometo, de suas especificações

técnicas,

da

documentaçãoproduzida e congêneres,e de todos os detnais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a suautilização sem que exista autorização expressada contratante, sob
pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

20.24 Quanto ao sigilo e conHídencialidade
dos dadose infonnaçõesdisponibilizadaspela
Funpresp-Exepara a perfeita execução deste Contrato, a CONTRATADA se
compromete a:

20.24.1manter completo sigilo e confidencialidadesobre dados e infonnações obtidos ein
vii:tude da execução do Contrato, bem colmo sobre todos os resultados e análises dele
decorrentes, obrigação esta válida mesmo após o encerramento do Conta-ato por
qualquer motivo, transfel-indo à Funpresp'Exe a propriedade dos resultados para todos
os efeitos legais;

20.24.2 responsabilizar-se penal, civil e administrativamente pelos danos causadosdiretamente
à Funpresp Exe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de
seusprepostos, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidadea fiscalizaçãoou o
acompanhamento da Fundação;
20.24.3 adotar as medidas e as políticas necessárias à preservação do sigilo e con6ldencialidade
dos dados e informações recebidos eín virtude da execução deste Conuato;

20.24.4utilizar os dados e informações recebidos exclusivamentepara a execução deste
cona.ato;

20.24.5divulgar dados e informações somente após a prévia e expressaautorização da
autoridade competente da Funpresp-Exe;
20.24.6 utilizar empregados habilitados para a execução dos serviços, ein conformidade com as
normas e determinações eln vigor.
20.25 Assumir as despesasdecorrentes do transporte, hospedagem e alnnentação em função
da execução do objeto;

20.26 Instruir seusempregados
quanto à necessidade
de acataras normasinternas da
Fundação;
20.27 Quando no ambiente da Contratante, manter os seusprestadores de serviços sujeitos às
suas nortnas disciplinares, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Funptesp
Exe;
21
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20.28

20.29

Nlanter os seusprestadores de serviços e prepostos identiõlcados por crachá, quando em
uabalho, devendo substituir imediatamente qualquer uin deles que seja considerado
inconveniente à boa ordetn e às normas disciplinares da Funpresp Exe; e
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando
os a não executar atividades não abrangidas pelo conuato, devendo a Contratada relatar

l Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 6im de evitar desvio de ftJncão.
20.30

20.31

Responsabilizar-sepelos x'ícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consutnidor (]l,ein' 8.078/1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso eúgida no edital, ou dos
pagamcntos devidos à Cona.atada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregadosque
adentrarão a Fundação para a execução do sen,iço;

20.32

Arcar com o ónus decorrentede e't,entualequívocono dimensionamento
dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em suaproposta nào sejasatisfatório pata o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do S I' do art. 57 da Lei n'
8.666/1993;

20.33

Deter instalações,aparclhaínctlto c pessoal técnico adequados e disponíveis pat-a a
realização do objero da licitação;

20.34
21

21.1

21.2

Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realizaçãode Prova de Cottceito para Rms
de comprovação de atenda-mentodas especificaçõestécnicas

DASOBRIGAÇÕESDAFUNPRESp-EXE
Acomp'nlaar e fiscalizar a execuçãodo contrato por um representanteespecialmente
designado,nos ternos do art. 67 da Lei n' 8.666/1993.
'
'
Proporcionar à CONTRÀTA[)A
sela'aços.

21.3
21.4
21.5

todas as facilidades para a perfeita prestação dos

\comp'nlaar e fiscalizar a execuçãodo objeto do contrato, sob os aspectosquantitatix,os
e qualitativos, anotando em registro próprio as fallaasdetectadas.
Rejeitar, no todo ou em pa'tc, o sen,iço enu-egue ein desacordo com as especificações.

b.testara nota fiscal/natura correspondente, após realizar rigorosa conferência dos
serviços prestados.

21.6
21.7

21.8

Efetuar o pagamentono preço e nascondiç(5espactuadas.
Exigir o cumprhnento de todas asobrigações assutnidaspela Contratada, de acordo com
IS cláusulasconta-anuais
e os tendas de sua proposta;

lllfetuat as retençõesuibutárias devidassobre o valor da nota fiscal/batutafornecida pela
conta.atada,
em conformidade com o disposto no item 6 do ANEXO XI da Instrucào
Nonnativa SEGES/NIPDG n' 05/2017.
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21.9

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais im )erfeicões no curso
execução dos serviços, fixando prazo pam a sua correção.

21.10

Nomear Gestor e FiscaisTécnico, Adl-ninistrativo e Requisitantedo contrato para
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o disposto no art. 30 da IN

SLTI/MP n' 4/2014.
21.11

Encaminhar fora-nalmentea demanda,por meio de Ordem de Serviço,de acordo com
os c].itériosestabelecidosnesteTR, observando se o disposto nos ans. 19 e 33 da IN

SLTI/MP n' 4/2014.
21.12 Receber os serviços que estejam ein confonnidade com a proposta, observando o
disposto no art. 21 da IN SLTI/MP n' 4/2014.
21.13 Aplicar à contratada as sanções adminisuativas regulamentares e contratuais, quando
cabíveis.
21.14 Não praticar fitos de ingerência na adminisUação da Contratada, tais como:
21.14.1 exercer o poder de mando sobre os cínpregados da ConUatada, devendo reportar se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previa o ateíldimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao
usuarlo;
21.14.2 direcionar a contratação de pessoaspara trabalhar na empresa ConUatada;
21.14.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos Uabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destes eín atividadesdistintas daquelasprevistas no objeto da contratação e
etn relação à função específica pata a qual o uabalhador foi contratado; e

21.14.4considerar os trabalhadoresda Contratada como colaboradoreseventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmentepara efeito de concessão
de diárias e passagens.
'

À

21.15 Assegurar que os direitos de propriedade intelectual e dheitos autorais da Solução de
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo
do contrato, incluindo a documentação,o código fonte de aplicações,os tnodelos de
dados e as bases de dados, pertençam à Funpresp Exe.
22

MODELO DE EXECUÇÃODO CONTRATO

22.1

Das Ordens de Serviço:

22.1.1 A Ordem de Serviçoé o instrumento formal pelo qual a Fuúpresp'Exeencan-linhaa
deillanda de serviço para a CONTRATADA.

22.1.2 Todos os serviçosserãoiniciados,executados,enueguese avaliadosem função de
Ordem de Serviço específica, emitida por pessoal competente da Funpresp'Exe.
22.1.3 As Ordens de Serviço serão emitidas, acompanhadas, reviradas e recebidas (aceitas)pela

GETIC

23
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22.1.4 As Ordens de Serviço serão recebidas pela GETIC tanto eín caráter provisório colmo
eín definitivo.

22.1.5 As
datas
início e ténnino da execuçãodos serviçosserão[egistradasna própria
Ordem
dede
Servico.
22.1.6

22.1.7

22.2

A interrupção na execuçãodos serviços não mteri.ocupea contagem-n
dos prazos de
execuçãocontratual ou previstos no Planejamento da Ordem de Serviço, salvo poi
motivo formalmente justinícado pela CONTRATADA e aceito pela Funpresp Exe.
A Ordem de Serviço poderá scr replaneladaa qualquer momento a critério da Funpresp
Exe, o que será registrado no Histórico de Ocorrências.
'
'

Mctodologia de execução dos serviços

22.2.1

Todos os arteEatose produtos dos serviços connatados serãoavaliadospeia equipe da
GETIC, com eventual suporte técnico de terceuos.
'

22.2.2 Serão considerados defeitos:
22.2.2.1

22.2.2.2
22.2.2.3

Tmplementaçõesque estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos;

l;uncionamcnto inegular idendGicado na instalação ou operação do produto,
dccoucilte dos seusenuegávcisprevistos;
Arrefntos

documentais

que

conrenhanl

não

conforn-idades

redacionais.

incomple.rude, incotnpatibihdades, divergências com as especificações ou
inconsistências em relação ao padrão adorado no âmbito da Funpresp-Exe;
22.2.2.4

22.2.2.5

À CONTRÀTA[)À deverá comunicar formal-Dente a Funpresp Exe quaisquer
fatoíes que possam afetar a execução do sen,iço impactando os prazos, os custos
u a qualidadedo produto a ser entregue,quer essesfatores sejamprovocados por
ela ou pela Funpresp-Exe, antecipadamente à ocorrêiacia dos efeitos. A fala, dessa
comunicação poderá, a critério dít Funpresp Exe, implicar a nào aceitacão das
l«stinc«ti'',s
\ critério da Funpresp Exe, as ferramentas utilizadas nos processose os tnodelos e
padrõesdos produtos e artefatos poderão ser atualizados en] razão de e\ olucão
tecnológica ou metodológica, devendo a CONTRÀTÀ[)A
corridos.

22.2.2.6

22.2.2.7

se adequar em até 30 dias

Todos os produtos resultantes dos sem,içosdeverão ser elaborados por profissionais
devidamente qualificados.

Apóso recebimento dos produtos previstos para a Ordem de Serviço,setaemitido
o Termo de Recebimento Provisório,

na fel-lamenta de abertura de chamados

fornecida pela CONTRATADA.
22.2.2.8

~.xb-

22.2.2.9

Os produtos enneguesserão objeto de avaliaçãoe aprovaçãopela equipe da
GETIC.
O prazo para a correção das nào conformidades é de cinco dias úteis após a
comLiilicacao.
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Funpre:
22.2.2.10

A CONTRATADA poderá solicitar formalmente à Funpresp Exe a extensão desse
prazo, antes de seu encerramento. Deverá constar da solicitação a proposta de prazo
e a sua justificativa.

22.2.2.11

O prazo para recebimentodefinitivo dessesserviçosserá reiniciado após o
recebimentodos produtoscorrigidose a emissãode novo Termo de Aceite
Provisório, quando então serão reavaliadosquanto aos critérios de qualidadee de
aceitação.

Ía.

22.2.2.12

Após a realização das verificações e validações necessárias,e não havendo ajustes a
realizar, a Funpresp Exe emitirá o Tendo de Recebimento Definitivo.

22.2.2.13

O dimensionamento da equipe para execução adequadado serviço contratado é de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suâciente para o
cumpl-imento integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos.

23

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1

A fiscalizaçãotécnica dos contratos avaliará constantementea execução do objeto e
utilizará o Plano de Fiscalização, confonne modelo previsto no Anexo 111para aferição
da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionatnento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

23.1.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades conUatadas; ou
23.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utiliza-los com qualidadeou quantidadeinferior à detnandada.

23.2

A utiHzaçãodo Plano de Fiscalizaçãonão impede a aplicação concomitante de outros
tnecanisrnos para a avaliação da prestação dos serviços.

/'''''\

23.3

Durante a execuçãodo objeto, o fiscal técnico deverá monitotar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,devendo intervir para requerer
à CONTRATADA
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

23.4

0 âlscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA

a avaliação da

execuçãodo objeto ou, se for o caso,a avaliaçãode desetnpenhoe qualidadeda
prestação dos serviços realizada.

23.5

Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATA[)A

materia]ize a

avaliação de desempenho e qualidade da pi-estação dos serviços realizada.
23.6

A CONTRATADA poderá apresentar Justificativapara a prestação do serviço com
menor nível de confonnidade, que poderá ser aceitapelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

23.7

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem colmo quando esta ultrapassar os níveis inínunos
toleráveis previstos nos indicadores, alétn dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sançõesà CONTRATADA de acordo com as regrasprevistas no ato convocatono
2
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23.8

O fiscal técnico poderá realizar avaliação (Latia, semanal ou mensal, desde que o período

escola)idosejasu6icientepara aferir o desempenllo e qualidade da prestação'dosserviços
23.9

O fiscal técnico, ao veriHicat que llouve subdimensionamento da produtividade
pactuada, seita perda da qualidade nít execuçãodo serviço, deverá cotnunicar à
autoridade respollsável para que esta promova a adequaçãocontratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores conta-atuais
previstos no S I' do art. 65 da Lei n' 8.666/1993.

23.10

A confotmidadc do material a ser utilizado na execução dos servicos deverá ser
verificada )untamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
informando as [cspectivasquantidadese especiHlcações
técnicas,tais como: marca
qualidadee fortna de uso

23.11

O acompanhamcnto e a 6lscalizaçàoda execução do contrato consistem-se na
veri6ícação da conformidade da prestação dos serviços e da alocaçào dos recursos
necessários,de forma a asseguraro perfeito cumprimento do contrato, devendo ser
obserl,adoo disposto nos artigos 58, inciso 111,66, 67 e 73 da Lei n' 8.666. de 1993 e
do art. 6' do Decreto n' 2.271, dc 1997, devendo ser exercidos por um ou mais
represa'ltantes da Contratante,

23.12

espcciaha)ente designados.

O responsável pelo acotllpanhatneilto e fiscalização deverá ter a experiência nccessái-ia

p«r' o acompa''llamento
e conta.ole
da execução
dos sen,içou
e do conuato,cuja
incumbência é monitoras constantemente o nível de qualidadc dos sen'iços para evitar
prejuízos,devendo inten,ir para corrigir ou aplicar sançõesquando verificar uin x,iés
contínuo de desconformidade da prestação do sen,iço à qualidade exigida, no tocante às
suas atJ-ibuições,podendo, inclusive, culminar ein rescisão contratual. confoi-me
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1993.
23.13

f\ execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
nlstiumentos de conta-ole,que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados
no art. 47 e no ÀNEIXO v, item 2.6, i, ambos da IN n' 05/2017.

23.14

A nlscalização
de que trata esteitem não exclui nem reduz a i-esponsabilidade
da
Contratada, inclusive pera'lte terceiros, por qualquer irregularidade, ahlda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não hnplica em corresponsabilidade da
ConUatanteou de seusagentese prepostos, de confot-unidadeconao art. 70 da Lei n'
8.666/1993

23.15

23.16

'\ Funpresp'Exe será reses,ado o direito de [ejeitat no todo ou eln parte os serviços
prestados, se em desacordo caiu o Contrato, devendo a Contratada refazer os servicos
rejeitados sem ânus adicionais.

\ assistênciada fiscahzaçàoda F'unprespExe, de nenhum modo diminui ou alteT-aa
responsabilidade da Conuatada, na prestação dos sen,iços a serem executados.

«hÇ"
23.17

Ú

Exige a apresentação Juntamente com a nota nlscal/futura, dos docutnentos
relacionados abaixo para conferência e posterior ateste:
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l

,)

Certidão Negativa de Débito da Previdência Social -- CND;

b)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federaise à Dívida
Ativada União;
e
Certidão
Negativa de Débitos
das Fazendas Federal, Estadual

.)

Distrital/Municipal

de seu domicílio

ou sede;

d)

Certidão de Regularidade do FGTS -- CRF;

e)

Regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-lide" ao sistema de
Caãasual-mento Unificado

de Fornecedores

SICAF

ou na impossibilidade

de

acessoao referido sistema,mediante consulta aos sítios eletrânicos oficiais ou à
documentaçãomencionadano art. 29 da Lei 8.666/93;
0
23.18

Certidão relativa à inexistência de débitos traballlistas exUaída do sítio

O representanteda Funpresp-Exe deverá promover o registro das ocorrências
veriHlcadas, adorando as providências

necessárias ao fiel culnpl:isento

das cláusulas

conuatuais, conforme o disposto nos SSlo e 2o do art. 67 da Lei No 8.666,de 1993.
23.19

O descumpl:imento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejaráa aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na
legislaçãovigente, podendo culminar em rescisãocontratual, confonne disposto 'los
artigos 77 e 80 da Lei No 8.666/1993

24

DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

24.1

Comete inflação administrativa nos termos da Lei n' 8.666/1993 e da Lei n'
l0.520/2002,

a Contratada que:

24.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidasein decorrência da
f''\\

contratação;
24.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.3 falhar ou fraudar na execuçãodo contrato;
24.1.4 comportar-se de modo inidâneo; e
24.1.5 cometer fraude âtscal.
24.2

O atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA

às seguintes penalidades:

a)

Advertência por escrito, quando praticar inegularidades de pequenamonta, assim
entendidasaquelasque não acarretem prejuízos signi6lcativospara a Funpresp'
Exe;

b)

multa:

bl) de 0,33% (zero vírgula cinta e três por cento) ao dia do valor do item
inadimplido, até o limite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento)
do valor do item inadimplido;
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b2)

de 10%(dezpor cento)sobreo valordo item inadimplido,
casoa
inaditnplência ultrapasse o 30' (trigéshno) dia, o que poderá ensejar a rescisão
uílilateral do contrato;

.)

Suspensãotemporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Funpresp Exe, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d)

Declaração de inidoneidade para licitar c contratar com a Àdminisuação Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
p'omovida a [eabihtaçãoperante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Funpresp Exe pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sançãoaplicada com base
na alínea anterior.

24.3

24.4

A sançãode declaração de inidoneidade obsen,a a competência prex'isto na Política de
Alçadas da Funpresp Exe, facultada a defesa do hlteressado no respectivo pi-acesso, no
pf'zo de lO (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente,
cabíveis

24.5
24.6
24.7

sem prejuízo de outras tnedidas

\ multa deverá ser recolhida no prazo máximo dc lO (dcz) dias corridos, a contar da
data do recebhnento clacomunicação enviada pela Funpresp Exe.
Não seráaplicadamulta se,comprovadamente,o atraso da execuçãodos sem,icosadvir.
de casofortuito ou motivo de força maior.
As sançõesprevistas nasalíneas"c" e "d" do subitein 14.1 poderão também set aplicadas
as etnpresas, en] razão do presente contrato:
a) tenham sofrido condenação de6ulitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento
dc quaisquer tributos;
b) tenllam praticado fitos Matos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para conta-atarcom a Funpresp Exe em virtude
de fitos ilícitos praticados

24.8

\

aplicação

de qualquer

das

penalidades

previstas

realizar se-á

em

processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada.
observandose o procedhnento previsto na Lei n' 8.666/1993, e, subsidiariamente.[la

Lei n' 9.784/1999
24.9

A autoridade competente, na aplicação das sanç(5es,levará em consideração a gravidade

da conduta do inâ-atou,o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Funpresp Exe, obsera,adoo princípio da proporcionalidade
24.10

As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICÀ F, sem prejuízo das
demais cotninações legais.
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DO PAGAMENTO

25.1

O pagamento deverá set efetuado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre
no três subsequenteda prestaçãodo serviço.

25.1.1 A nota fiscal/futura, contendo o detalhamento dos serviços executados, deverá ser

entregueà Funpresp Exe com pelo menos lO (dez) dias de antecedênciada data limite
de pagamento.
25.2

Os pagamentos decorrentes de despesascujos valores não ultrapassem o limite de que
nata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverãoser efetuadosno prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota Hlscal/futura, nos tempos do

art. 5', S 3', da Lei n' 8.666/1993.
25.3

O pagamentosotnente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
servidor/empregadocompetente, condicionado esteato à verificação da conformidade
da nota fiscal/natura apresentada em relação aos sendços efetivaínente prestados e aos
materiais empregados.

25.4

Havendo erro na apresentação da nota 6lscal/natura ou dos docutnentos pertinentes à
contratação, o pagamento HJcará
sobrestado até que a ConUatada providencie as tnedidas
saneadoras.Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ânus para a Funpresp Exe

25.5

Nos termos do artigo 20, 111,da IN SLTI/MP n' 04/2014, será efetuada a retenção ou
glosa do pagamento, proporcional à irregularidade veriRícada,sem pre)uízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a ConUatada:

25.5.1

não produziu os resultados acordados;

25.5.2 deixou de executar as atividades conuatadas, ou não as executou com a qualidade

mínima exigida;
/'"'''\.

25.5.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos pam fornecimento da Solução

de Tecnologiada Infonnação, ou utiliza-los com qualidadeou quantidadeinferior à
detnandada;
25.6

A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente, mediante anuência da
Funpresp-Exe.

25.7

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

25.8

Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção dascondições de habilitação exigidas neste Tendo de Referência.

25.9

Constatando se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA,

será

providenciado sua advertência,por escrito, para que, no p'azo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Funpresp'Exe.
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25.1o

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a FunprespExe deverá coinunicat- aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade õscal

quanto à inadimplênciada CONTRATADA, bem como quanto à existênciade
pagamento a ser efemado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
pala garantir o recebhl)ento de seus créditos.
25.11

Persistindo a irregularidade, a Funpresp-Exe deverá adorar as medidas necessáriasà
rescisãoconuatual nos autos do processoadministrativo correspondente,asseguradaà
CONA-'RATADA

25.12

a ampla defesa.

'

'

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente
até que se decida pela rescisãodo contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua
situação junto ao SICAF.

25.13

'

Somente por motivo de economicidade, segurançanacional ou outro interesse público
de alta relevância,devidamenteJustificado,eín qualquer caso, pela autoridade máxima
da Funpresp Exe, não será rescindido o contrato ein execucão com a CONTRATA[)A
hladimplente no SICAF

25.14
Quando

aDUCíl\rCI

25.14.1

25.15

do pagamento,

será efetuada a retenção

ü.ibutária prevista

na legislação

\ Contratada rcgulatmentc oprantc pelo Simples Nacional, exclustvatnentepara as
atividades dc prestação de seta,içosprevistas no $5'-C, do artigo 18, da LC 12j/2006,
nào sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e conulbuições abt-cingidospor
aquele reghne, obsetl,ando se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento
õlcarácondicionado à apresentaçãode cotnprovação, por tneio de documento oficial, de
que faz ius ao Uataincnto uibutário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Nos casosde eventuais att-usosde pagatnento, desde que a CONTRATADA

não tenlla

nula ceira devida pela Funpresp-Exe,ente.ea data do vencimento e o efetivo
adilnplemento da parcela, é calculada tnediante a aplicação da seguinte fórmula:
El\l = 1 x N x VP, sendo:
Ei\l = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data pte*'isto pata o pagamento e a do cfeúvo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga

l = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado
trx -p loo)
/

36S
r.Y

=

Po

CP?tt11a

da

ta.la

an11a

$%

(õ -> 100.)

3Ó$

D,00016+38
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26

DOREAJUSTE

26.1

Deconidos 12 (doze) mesesda data da assinatura do Contrato, o valor correspon
aos serviços será reajustado aplicando-se o

:Al11iZle..=.!!?11:A:
- acumuladono período,nos termosda Lei n' 8.666/1993,art. 40, XI,
c/c art. 55, 111.
26.2

Para 6ms do cálculo do reajuste anual, será sempre utilizado o índice (IPCA) do três
anterior ao dos marcos inicial e Gmal.

26.3

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a set extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utMzado, será aditado em substituição o que vier a ser deterJnhlado
pela legislação então eín vigor.

26.4

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, pata rea)ustamento do preço do valor remanescente.

26.5

Nos rea)ustessubsequentesao prhneiro, o interregno mínimo de uln ano serácontado
a partir dos efeitos Hmanceiros do último rea)unte.

Equipe de Planejamento da Contratação
l - Integrante

Requisitante

Brasíha, 04 de janeho de 2018.

ll - Integrante Técnico

lll - Integrante Administrativo

Brasília,04 de janeiro de 2018.

Brasíha,04 de janeho de 2018

ll.,h: .,ê(

Michael Kreis

Aprovo o presenteTermo de Referência
Brasília, 04 de janeiro de 2018

CARLOSHENRIQUk DÉ AZEVEDO MOREIRA
Gerente de Tec;ialõÊia e Infortnação
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ANEXO l DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE COMPROMISSOE MANUTENÇÃO DE SIGILO
CONTRATO N'
onjuTo:
GEITORDOcojvrlt4TO
CONA'RHT:4N'rE.,
Pl\OPOSTO DH CON'1'1{4TADÁ

Eu,
da

deCPF n'
habihtacão

me

que

foi

, declaro estar ciente

conferida

para

manuseio da/do

No tocante às atribuições a nú-n conferidas, no âmbito clo Termo de Responsabilidade acima
referido, cotnpronaeto-me a:
a) manusear a(s) base(s) de dados apenas por necessidade dc sen,iço, ou ein caso de
derem-ninação expressa, desde que legal, de superior hierárquico;

b) í-mantera absoluta cautelaquando da exibição de dados em tela, hnpressora, ou, ainda,
na gravação em tneios deu-ânjcos, a Ru-nde evitar que deles venham a tomar ciência pessoas não
autorizadas;
e

c) utilizar a(s) base(s)de dados estritamente confonne demandado pela Funpresp Exe;
d) manter

sigilo

dos dados ou informações

sigilosos

obtidas

por

força de aninhas

au-ibuições,abatendo me de revelalos ou divulga-los, sob pena de incorrer nas sançõescivis e
penais decorrentes de eventual divulgação.

Brasília,

de

de

N'OME:
MATRICULA

Ü\(---

Á
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ANEXOlIDOTERMODEREFERÊNCIA
TERMO DE CIÊNCIA
CON'TRATO N':

onjnTo:
GEJ'TOR 1)0 CON .r.R,4TO:

CON'rR,'ll)mE;
CO;V7'RdTHI)H..
PREPOITO l)H CO/V7.RHTH124

Por este insuumento. os ftlncionál.ios abaixo-assinadosdeclaram ter ciência e
conhecer a declaração de manutenção de sigilo e das nonnas de segurança vigentes na
Contratante.
Brasília,

de

de

CIENCIA
Funcionários da Contratada

N'OME:
MATRICULA:

N'OME:
MATRICULA

N'OME:
MATRICULA:

N'OME:

N'OME:
MATRICUI..A:

N'OME:
MATRICUI.A

N'OME:
MATRICULA:

N'OME:
MATRICU.LA

N'OME:
MATRICULA:

N'OME:
MATRICULA

MATRICULA

hX.
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Funpresp
ANEXO 111DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANODEFISCALIZACÃO
CONTRAI' O N':
ORDEM\4
DE SER L'lÇO N':
PROPOSTODH CONT11ATHDH

1.Aferição do Indicador de Produtividade Média (IPM)
m

Aplicado aos serviços:

Metas a cumprir
Periodicidade

conformidade

e ÀI'«ute-.cão
com a

(e«'ro m,«te«ção co«erva)

rodutividade Es

Hícada na OS

,X cada OS emitida, após a homologação da entrega
IPÀ
l (PF anal/ N' sprinrs reahzadlts)
/ (PF estimado/ N'

sprints estimadas)]x 100

Fórmula

e PF hna2tl:
quantidade de poíttos cle função f l cotlragem final do produto da OS
B PF estimado: quíinudade dc pontos de função obtidos mediante contagem
estimada ao início

' N' sprinís-realizadas: quantidade de sprints rcahzítdasna execuçãoda OS
B N' sprints estimadas: quantidade de sprinrs estimadas para a realização da OS

Acima de 100%
Retenção ou glosa
Resultado

ndicador:

.Aceitável

Não se aplaca desconto

ou :lesa

Entre 85% e 99,9% .à.celta\el
Nào se aplacadesconto ou
Entre 75% e 84,9% Sancionável 2% sobre o valor da OS
Abaixo de 75%
Sanciona\ el 5% sobre o valor da OS

:loba

IPM

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
Aplicado aos serviços: Nlanutençào correuva

Metas a cumprir:
Periodicidade:

Xlanutençào correuva com reahzaçào de testes funcionais
disponibilização da solução no ambiente da Funoresn Exe.
.

e subsequente

.\ cada OS emitida, após a homologação da entrega

onde

Fórmula:

e Prazo Realizado = Quantidade de tetnpo, em unidade definida na OS
(minutos, hor«s, dias ou meses), decorrido ergue a abertura da OS c a
dispo'aibilização da solução, em ambiente da Funpresp Exe, da versão quc
recebeu o aceite

wl''

. Prazo ÀLáümo = Prazo máximo acordado entre as partes para realização da
meta deste indicador. em unidade de minutos. horas. dias ou meses
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Funpre=
Aceitável

Até 100%
Retenção ou glosa

Entre 100,1% e 150o%o:
Sancionável
Entre 150,1% e 200%: Sancionável

Acima de 200%

Não se aplica desconto

ou

1% sobre o valor da OS

2% sobre o valor da OS

Sancionável 5% sobre o valor da OS

Resultado
indicador:

Gestor do Contrato
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PREGÃO ELETRÓNICO N' 013/2017
Processo Administrativo

n' 000309/2017

I'orça-se público, para conhecia-mento dos interessados, que a Fundação de Previdência
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp'Exe, situada à SCN
Quadra 2 Bloco A Sala 202, 203 e 204 -- Ed. Corporlte Financial Center -- Bmsília -- DF, Cep:
70712-900, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tiPO
menor preço, por intermédio da Gerência de Património e Logística, mediante o Pregoeiro,
designadopela Portaria n' 82/DIR-AD/FUNPRESP-EXE, de 22 de novetnbro de 2017, nos
termos da Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n' 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto n' 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto n' 7.746, de 05 de junho de 2012, da
Instrução Nomlativa MP/SLTI N' 4, de ll de setembro de 2014, das Instruções Noílnativas
SEGES/MPDG n' 05, de 26 de maio de 2017, n' 02, de ll de outubro de 2010 e n' 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n' 11.488, de
15 de junho de 2007, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Portaria MPDG n' 409,
de 21 de dezembrode 2016, aplicando-se,subsidiariamente,a Lei n' 8.666, de 21 de junho de
1993 e as exigências estabelecidas neste Edita.

Abertura da sessão:18/01/2018 às 10 horas.
Início de recebimento das propostas: 29/12/2017 às 08:00 horas.
Término para recebimento das propostas: 18/01/2018

às 10 horas.

Local: Portal de Compras do Governo Federal -- xmmv.comprasgovernamentais.gov.br.

D00BJET0

1.

] .l .
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções
de software, na modalidade &!zEIÊa..dÊ..$ÉZÊ»:aK,
nas linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e
Mobile (Android e IOS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasneste Edital

eseus anexos.
1.2.
O objeto é formado por um único grupo, confonne a tabela abaixo, devendo a proposta
contemplar todos os itens que o compõem, nos termos do Modelo da Proposta, anexo ll deste
F.ditçil
l

ITEM

l

qHp\rTT''n
'-/'
[)esenvolvimento

de so]uções

de sofKvare
2

.n..t..,ã.
)-nV

sofnvare

,].

..l. rÀp.

UW

UVAS)'VVV

MENS.AL

VOLUME
ESTIMADO
ANU.AL

Ponto deFunção

35

420

Ponto de Função

15

180

UNID.ADEDE
MEDIDA

de
V

VOLUME
ESTIMADO

toTAL

600
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2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1.

As despesasdecorrentes desta contratação, para o exercício de 2017, correrão à conta

do Plano de Gestão Adn)inistraúva (PGÀ) da Fundação, sendo quc para os exercícios
subsequentesas despesasdecorrentes serão custeadascom a dotação orçamenrária própria de
cada exercício

DO CREDENCIAMENTO

3

3.1.
O Credenciamento é o nível básico do rcgistro cadastral no SICAF, que pemute a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrâúca

3.2.

O cadasuo no SICAF poderáser iniciado no Portal de Comprasdo Governo Federal,

no sino wwv.comprasgovernamentais.gov.br, cona a solicitação de login e senlla pelo interessado.
3.3.

O credenciametlto Junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representante
legal e a presunçãode sua capacidade
técnicapara realizaçãodas
transições

3.4.

inerentes

a este Pregão.

O uso da sentia de acessopelo licirante é dc sua responsabilidadeexclusiva, incluindo

qualquer rransação eferuada direramente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros

3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas inlediaEamenteao
provedor do sistemapara imediato bloqueio de acesso

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1.
Poderãoparticipar deste Pregãointeressadoscolo ramo dc atividade sejacompatível com
o objeto destalicitação e que estejalll com Credenciaínento regular no Sistemade Cadastramento
Unificado de Fornecedores-- SICAF, conforme disposto no S3' do artigo 8' da IN SLTI/MP n'
2/2010
4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados=

4.2.1.

proibidos dc participar de licitaçõese celebrarcontratos administrativos,na forma da

legislação vigente;

4.2.2.
estrangeiros que não tenhatn representação ]ega] no Brasi] com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3.

que se enquadrem nas vedações previstas ílo artigo 9' da Lei n' 8.666/1993;

4.2.4.

que estejam
sob falência,
concurso de
de credores,
em processo
de dissolucã
lam sob
ralencta,concurso
credores,em
processode
dissolução
ou

liquidação;
4.2.5

entidades empresariais que estejam reunidas cm consórcio;

2
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4.2.6

SociedadesCooperativas, em face da Jlatureza do objeto, em consonância com

jurisprudência de diversos Tribunais, que vedam a contratação dessasentidadespara a execu
de serviços desta natureza
4.3

Como condição

de participação

no Pregão, o licitante

assinalará

''sim'' ou ''não''

campo próprio do sistema eletrónico, relativo às seguintes declarações

4.3.1. quecumpre
osrequisitos
estabelecidos
noartigo3' daLei Complementar
n'
123/2006, estandoapto a usufruir do tratamento favorecido estabelecidocm seusartigos 42 a 49

4.3.1.1. a assinalaçãodo campo "não'' apenasproduzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n' 123/2006, mesmo que microempresa
ou empresa de pequeno porte;

4.3.2.
que está ciente e concorda cona as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3.

que inexistemfatos impeditivospara sua habilitaçãono certame,ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4.

que não empregamenor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

empregamenorde 16 anos,salvomenor,a partir de 14 anos,na condiçãode aprendiz,nos
termos do artigo 7', XXXlll,

da Constituição;

4.3.5.
que a proposta foi elaborada de fauna independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP n' 2, de 16 de setembro de 2009;

4.3.6. que não possui, em suacadeiaprodutiva, empregadosexecutandotrabalho degradante
ou forçado, observandoo disposto nos incisos 111e IV do art. I' e no inciso 111do art. 5' da
Constituição Federal;
4.3.7. que os serviços sãoprestadospor empresasque comprovem cumprimento de reservade
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regrasde acessibilidadeprevistasna legislação,confortne disposto no art. 93 da Lei n'
8.213,de 24 dejulho de 1991;

4.3.8.

que cumpre os requisitosdo Decreto n' 7174/2010, estandoapto a usufl:uir dos

critérios de preferência;
4.3.8.1. ãlca asseguradapara esta contratação a atribuição das preferências previstas no art. 3' da

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e na Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de
2006, em consonânciacom o disposto no art. I' do Decreto 7.174/2010.
5

5.1.

DOENVIODAPROPOSTA
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrõnico até a data e

horário tnarcadospara aberturada sessão,quando, então, encerrar-se-áautomaticamentea fase
de recebimento de propostas

3
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5.2.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessãopública observarão

o horário

de Brasüia -- DF

5.3.
O licitante será responsável por todas as transições que forem efetuadas em seu nome
no sistema elctrónico, assumindo como cumes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4.

Incumbira ao licitante acompanhar as operaçõesno sistemaeletrânico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo Ónus decorrente da perda de negócios, diante da
inobscrvância de quaisquer mensagens en)iddas pelo sistema ou de sua desconexão

5.5.

Alé a abertura da sessão,os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas

apresentadas

5.6.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrânico.
dos seguintescampos

5.6.1. x,alarglobal para 12 (doze) meses,consideraíldoa soma dos itens l e 2, confonne o
Modelo da Proposta,anexo ll do Edital;
5.6.2.
5.7

5.8.

descrição detalhada do objeto

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nos valores propostos

estarão inclusos

todos

os custos

operacionais,

encargos

previdenciários,trabalhistas,tributários, comerciais e quaisquer outros quc incidam dircta ou
indirctanlente tla prestaçãodos serviços

5.8.1. A Contratada deverá arcar com o ânus decorrente de eventual equívoco no
diinensionanaentodos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o
atendhnento do objeto da licitação, exceto quando ocos-er algum dos eventos arrolados nos
incisos do SI' do artigo 57 da Lei n' 8.666,de 1993
5.8.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidadesda Contratante, esta deverá efetuar o pagamento seguindo estriLaínenteas regras
contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base

na alínea"b" do inciso l do art. 65 da Lei n' 8.666/1993, nos termos do art. 63, S2' da IN
5/2017)
5.9.

Em se tratando de MicroempreendedorIndividual -- N[EI, o ]icitantedeverá incluir. no

campo das condições da proposta do sistema eletrânico, o valor correspondenteà contribuição
prevista no art. 18-B da Lei Complenacntar n' 123/2006
5.10.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)dias, a contar da data de

sua apresentação

6.
6.1.

DA FORMUI-AÇÃO DE I-ANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
A abcrrura da prese'lre licitação dar se-á cm sessão pública, por n)eio de sistema

eletrânico, na data, horário e ]oca] indicados neste Edital
4
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6.2.1. A

desclassificação

será

sempre

fundamentada

e

registrada

no

sistema,

acompanhamento em tempo real por todos os participantes

6.2.2. A não desclassintcação
da proposta não impede o seu julgamento definitivo ein sentido
contrário, levado a efeito na fasede aceitação.
6.3.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,sendo que somente

estas participarão

da fase de lances.

6.4.
O sistemadisponibilizará catnpo próprio para troca de mensagementre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistemaeletrõnico, sendo imediatamenteinformados do seu recebimentoe do valor
consignado noregistro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor anual.

6.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7.
Em caso de falha no sistema,os lances em desacoi:docom a norma deverão ser
desconsideradospelo pregoeho, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Gestão.

6.8.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do

sistema

6.9.

O licitante somentepoderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistetna.

6.9.1. O intervalo enfie os lances enviados pelo mesmo licitatlte não poderá ser inferior a vinte

(20) segundose o intervalo entre lancesnão poderá ser inferior a três (3) segundos.
6.10.

Não serão aceitos dois ou mais lances de t-nesmovalor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado cm prhneho lugar.

6.11. Durante o transcursoda sessãopública, os licitantes serãoinfonnados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.12. No casode desconexãocom o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,o
sistema eletrânico poderá permanecer acessível aos hcitantes para a recepção dos lances.

6.13. O critério de julgamentoadotado será o menor preço global, confonne de6tnidoneste
Edital e seus anexos.

6.14. Sea desconexãoperdurar por tempo superior a lO (dez) minutos, a sessãoserá suspensae
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes
5
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6.15.

A etapa de lances da sessãopública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema

eletrânico encaminharáaviso de fecllamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo dc até 30 (trinta) minutos, aleatoriamentedeterminado pelo sistema, ainda o
qual será automadcamentc encerrada a recepção de lances.

6.16. Casoo licitantenão apresentelances,coílcorrerácom o valor de suapropostae, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úlúno lance por ele ofertado, para

efeito de ordenaçãodaspropostas.
6.17.

Encerrada a etapa de lances, será efetivada a veriãcação automática, junto à Receita

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identiülcará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os

valores da primeira colocada, se esta for empresadc maior porte, assitn como das demais
classificadas, para o Gun de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123/2006,
regulamentada pelo Decreto n' 8.538/201 5.

6.18. Nessascondições, as propostas de microempresas, etnpresasde pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a plLneira colocada.

6.19. A lnelllor classificadanos termos do item anterior terá o direito de encaminharuma
últinaa oferta para desempate,obrigaroriameiateen] valor inferior ao da primeira colocada,no
p'a:o de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,contados após a comunicação automática
para tanto
6.20.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes mtcroempresa e empresa

de pequenoporte que se enconuem naqueleintervalo de 5n7o(cinco por ceflto), na ordem de
classificação,para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subirem anterior.

6.21.

SÓ se aplica o sorteio quando llouver empate entre as propostas c ausência de lances

Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação
6.22.

Considerando tratar se de serviços comuns de informática definidos no art. 16-A da Lei

n' 8.248/1991, será asseguradoo direito de preferência prelristo no seu artigo 3', confonne
procedimento estabelecidonos artigos 5' e 8' do Decreto n' 7.174/2010

6.22.1. Nas contrataçõesde bens e serviçosde informática e automacão.:los termos da Lei n'
8.248/1991, as hcitantes qualinlcadascomo microempresas ou empresasdc pequeno porte que
dizeremlus ao direito de preferênciaprevisto no Decreto n' 7.174/2010, terão prioridade no
exercício dessebenefício em relação às médias e às grandes ei-npresasna mesma situação
6.23. Quando aplicada a margem de preferência a quc se refere o Decreto n' 7.546, de 2 de
agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto n' 7.174/2010
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DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTAVENCEDORA
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
exarnlnara a T)roposta classlncaaa em pruiiciru lugar qua--'' a--' I'''y', a -u" '"'-l bihdade, be
7.1

como quanto ao cumprimento das especificaçõesdo objeto.
7.2.
Vll-A

Será desclassificadaa proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do
da IN SEGES/MPDG

n' 5/2017, que:

7.2.1.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2.

não apresente as especintcações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3.

apresentepreço 6ínal superior ao preço máxhno suado, ou preço tnanifestainente

inexequível;
7.2.4.

não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço

7.3.

Sehouver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do S 3' do artigo

43 da Lei n' 8.666/1993, a exemplo dasenumeradasno anexo Vll-A, item 9.4 da IN n' 05/2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.4.

Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos

preços ofertados para o certame, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação,será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta

7.5.

Qualquer interessadopoderá requererque se realizem diligênciaspara aferir a

exequibihdade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

7.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por tneio de
funcionalidadedisponível no sistema,estabelecendono "chat" prazo mínimo de 30 (cinta)
minutos, sob pena de não aceitaçãoda proposta.
7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, fonnulada antes de findo o prazo estabelecido,e formalmente aceitapelo
Pregoeiro.
7.7.

Se a proposta ou lance vencedor fot desclassinlcado,o Pregoeiro examinará a proposta

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classinlcação.

7.8.

Havendo necessidade,o Pregoeirosuspenderaa sessão,informando no "cáa/" a nova

data e horário para a sua continuidade.

7.9.

O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrânico, contraproposta ao

licitante que apresentouo lance mais Tanta)oso,com o Gimde negociara obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital
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7.10.

Também nas hipótesesem que o Pregoeironão aceitara propostae passarà

subsequente,poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
1.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

2.

Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente

demais licitantes.

haverá nova verificação, pelo sistema, da ex'entua] ocorrência do empate ãlcto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,sc for o caso
8.
DAHABILITACÃO
8.1.
Como condição prévia ao exame da documentaçãode habilitação do licitante detentor da
proposta classificadaeill pl:imeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumpl:imensodas
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a parüc nnçao
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
''
8.1.1. SICAF;

8.].2. CadastroNacional de EmpresasInidâncas e Suspensas
-- CAIS, mantido pela
Controladoria Geral da União (

);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Aros de Tmprobidade Administrativa.

(

. pelo

Conselho

Nacional
.

de

''''lusdr,
J'''T"

8.1.4. Lista de Inidõneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União -- TCU;
8.2.

À consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

socio ma)ontário,por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992,que prevê, dente as sanções
impostas ao responsávelpela prática de ato de improbidade adrmnistrativa,a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa)urídica da qual sela sócio
inalontano
8.3.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante habilitado, por falta de

condição de participação.

Regularidade Fiscal e trabalhista esentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica,
8.5

Habilitação jurídica:

8.5.1. No caso de empresário individual: inscrição ílo Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da J unia Comercial da respectiva sede;

8.5.2. Etn se tratando de Microempreeíldedor Individual -- MEl: Certificado da Condição de
Nlicroemp'eendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação Hlcarácondicionada à veriâcação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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8.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessc;:lql)v
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.5.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta

Comercial ou pelo Registro Civil das PessoasJurídicas, conforme o caso, que comprove '
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.5.7. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sedea matriz, no casode ser o participante sucursal,filial ou agência;
8.5.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionatncnto no País: decreto de
autonzaçao;
8.6.

Regularidade fiscal e trabalhista:

8.6.1

prova de inscrição no Cadastro Nacional de PessoasJurídicas;

8.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida con)untamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federaise à Dívida Atava da União (DAU) por elas administrados,inclusive aquelesrelativos à
Seguridade Social, nos ternos da Portaria Conjunta n' 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.6.3.

prova de regularidadecom o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.6.4.

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaçãode certidão negativaou positiva com efeito de negativa,nos ternos do Título Vll-A
da Consolidaçãodas Leis do Trabalho, aprovadapelo Decreto-Lei n' 5.452,de I' de maio de
l n/12.
)

8.6.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividadee compatível com o objeto contratual;

8.6.6.

prova de regularidadecom a FazendaMunicipal do domicílio ou sededo licitante,

relativa à advidade em cujo exercício conUataou concorre;
8.6.7

caso o licitante

seja considerado isento dos tributos

municipais

e/ou

estaduais

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentaçãode
declaração da Fazenda Municipal e/ou Fazenda Estadual do seu domicíHo ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
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8.6.8.

caso o licitante detentor do menor preço sela microempresa ou empresa de pequeno

porte, deverá apresentartoda a documentaçãoexigida para efeito de comprovaçãode
regularidade nisca],mesmo quc esta apresente alguma restrição, sob pena de habilitação

8.7.

Qualiâlcação Económico-Financeira:

8.7.1.

certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.7.2.

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. referentes ao

último exercício social,comprou'':ldo índices de Liquidez Geral (LG), liquidez Corrente (LC), e
Solvê..cia Geral (SG) superiores a l (um);

8.7.2.1 0 licitante que apresentaríndices económicos iguais ou inferiores a l (um) em qualquer
dos índices de Liqtúdez Geral, SolvênciaGeral e Liquidez Corrente deverácomprovar que possui
(capital mínimo ou património líquido) equivalentea 10% (dez por cento) do valor total esúm,do
da contratação
8.8

Qualificação Técnica

8.8.1.

As empresas devem:ãocomprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

8.8.] .1. atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou

privado, que comi)rove(m) a experiênciae qualificação do licitante en] serviços compatíveis em
características,quantidades c prazos com o objero da licitação, mediante desenvolvimento de uma
solução de:no mínimo, 210 pontos dc função, admitida a solda de atestados, sendo pelo menos
um deles não inferior a 120 pontos de função;
'
8.8.1.1.1.
Para o atendimento da condição de que trata o subitcm acima, admitir sc-á a
apresentação de atestados cujos serviços tenham sido prestados por hora técnica, considerando a
conversão da hora técnica cin ponto de função nos seguintes quantitatix'os

Conversão da quantidade de horas para cada ponto
defuncãn

Descrição
Net

]2
10

javascript

12

PHP

10

Soluções Mobile

14

8.8.1.1.2.os atestados de\-Grão referir-se a seta,içou prestados no âmbito de sua atividade
económicaprincipal ou secundáriaespecificadasno contrato social vigente;

8.8.1.].3.somente serão aceitos atestadosexpedidos a])ós a coílclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,excito se Rlnnadopara ser executado
em prazo inferior, conforme item l0.8 da TN SEGES/NIPDG n' 5/2017;
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8.8.1.1.4.seráadmitida, para alas de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, }
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de ronda concomitante.
8.8.2.

O

licitante

disponibilizará

todas as informações

necessárias à comprovação

da

legitimidade dos atestadosapresentados,apresentando,dentre ouros documentos,cópia do
contrato que deu suporte à contmtação,endereçoanualda contratante e local eín que foratn

prestados
os serviços,
consoante
o dispostono item 10.10do AnexoVll-A da IN
SEGES/MPDG n' 5/2017.
8.8.3.

Declaração do licitante de que possui suporte administrativo, aparelhamento e

condições adequadas, bem assim pessoal qualintcado, disponível para a execução do objeto desta
l i .; F. .= n

u'-nay"-/-

8.8.4. Declaração do licitante de que seguea metodologia de trabalho de Fábrica de Software
(requisitos, pro)eto, programação, testes e homologação), abrangendo profissionais capacitados e
processos, procedimentos e artefatos estruturados

8.8.5. O licitante enquadradocomo N'ücroempreendedorIndividual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complei-sentarn' 123/2006, estará
dispensado(a) da prova de inscrição nos cadastrosde contribuintes estaduale municipal e (b) da
apresentação do balanço pau:imonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

8.9.
Os documentos exigidos para habilitação relacionadosnos subitens acima, deverão ser
apresentadosem meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de até 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistemaeletrânico.
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será
aceito o envio da documentaçãopor meio e-mail bçüaçae@111111z!;eEp:gç21il:b.
Posteriormente, os
documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica,
autenticada por tabelião de notas, ou por empregado da Fundação, desde que conferidos com o
original, ou publicação cm órgão da imprensa oRicid, para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis,
após encerrado o prazo para o encaminhamento via ftlncionalidade do sistema (upload) ou e
mail
â

r''''\

8.10.

Não serão aceitou documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente pennitidos.
8.11.

A comprovação da regularidade Htscale trabalhista, da qualificação económico-financeira

e da habilitaçãoJurídica,conforme o caso,poderá ser substituídapela consultaao SICAF, nos
casosem que a empresaestiver habilitada no referido sistema,conforme o disposto nos artigos
4', caput, 8', S 3', 13 a 18 e 43, 111,da Instrução Normativa SLTI/MP n' 2/2010.
8.12.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante este)acom alguma documentação vencida junto ao SICAF
8.13.

Caso o Pregoeiro não logo:eêxito ein obter a certidão correspondente através do sítio

oHlcial,ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de até 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento

das exigênciasdeste Edital, sob pena de habilitação, ressalvadoo disposto quanto à
cotnprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas colmo microempresas ou empresas
de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, S I' da LC n' 123/2006.
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8.14.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que o licitante
qualificado como microcmprcsa ou empresade pequeno porte se)adeclaradovencedor, uma vez
que atenda a bodas as demais exigências do Edital.

8.15.

A declaraçãodo vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase dc

habilitação.

8.16.
Caso a proposta mais x'antalosaseja ofertada por microempresa, empresade pequeno
porte, e uma x'ez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaraçãodo vencedor
coinpro*'ar a regularização.O prazo poderá ser pmrrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justiRícativa.
8.17.
A não-regularização6lscalno prazo previsto no subiten] anterior acarretaráa habilitação
do licitante, senoprejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessãopública.
8.18.
Havendo necessidadede analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderaa sessão,informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.19.
Seráhabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, sela por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentalos ein desacordo com o estabelecidoneste
Editn}

8.20.

No caso dc habilitação, haverá nova vcrihcação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate facto, previsto nos artigos 44 c 45 da LC n' 123/2006, seguindo se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.21.

Da sessãopública do Pregãodivulgar sc-á Ara no sistemaeletrânico.

9.

DAREABERTURADASESSÃOPÚBLICA

9.1

A sessão pública

9.1.1.

Nas hipótesesde provimento dc recurso que leve à anulaçãode fitos anterioresà

poderá ser reaberta

realização da sessãopública precedente ou em que seja anulada a própria sessãopública, situação
em que serão repetidos os fitos anulados e os que dele dependam

9.1.2. Quando houver erro na aceitaçãodo preço melhor classificadoou quando o licitaílte
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou nào
comprovar a regularização6lscal,nos termos do art. 43, SI' da LC n' 123/2006. Nessas
hipóteses, serãoadorados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
delances

9.2.

Todos os licitantes remanescentesde\ ergo ser convocados para acotnpanhai a sessão

reaberta.

9.2.1. A convocaçãose dará por meio do sistema e]etrânico ("chat"), e inai], ou, ainda, fac
símile, de acordo com a fase do procedimento bcitatório.
9.2.2.

A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se á de acordo com os dados contidos

no SICAF, sendo responsabilidadedo licitantc manter seusdados cadastraisatualizados.
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10.1.

A proposta õmaldo licitante declaradovencedor deveráser encaminhadano prazo de'ãR'

2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrânico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, dadlografada ou digitado, em uma via, sem emendas,
usuras, enuelinhas ou ressalvas,devendo a última folha ser assinadae as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal;

lO.1.2. apresentar os preços unitários e totais de cada item, confortne o Modelo da Proposta,
anexo ll deste Edital;

lO.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agênciado licitante vencedor, para Rins
de pagamento.

l0.2.

A proposta final deverá ser documentadanos autos e será levada em consideraçãono

decorrer da execuçãodo contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
l0.2.1 . Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.

DOSRECURSOS

11.1.

0 Pregoeiro declararao vencedor e, depois de decorrida a fasede regularizaçãofiscal de

microempresa
ou empresade pequenoporte,se for o caso,concederá
o prazode no mínimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)pretende recorrer e por quis motivos, em campo
próprio do sistema.

11.2.
Havendo qucín se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a teinpestividade ea
existênciade motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenasverificará as

condições de admissibilidade do recurso

11.2.2. A falta de manifestaçãomotivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso,o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrânico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apreseíltareln contrarrazões tatnbém pelo sistema eleUânico, em
outros

três dias, que começarão a contar do término

do prazo do recorrente, sendo-lhes

asseguradavista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seusinteresses

11.2.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no mesmo

prazo fazê-lo subir, dex'idamenteinformado, para decisão.
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11.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os fitos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.

Os autos do processo permanecerãocona x,iscafranqueada aos interessados,no

endereço constante neste Edital
12.

nA ADjuDicAÇÃo E HOMOLOGAÇÃO

12.1.

O objeEO
da licitaçãoseráadjudicadoao licitantedeclaradovencedor,por ato do

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

12.2.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos fitos praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento licitatório
13.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1.

O garantidos não é parte legítima para figurar em processo administrativo instaurado pela

Contratante com o objetivo de apura' prejuízos e/ou aplicar sançõesà Contratada (inserido pela
IN n' 05/2017).
]3.2.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Fundação a promover a rescisão do

contrato por descumprhnentoou cumprimento irregular de suascláusulas,conforme dispõem os
incisos l c ll do art. 78 da Lci tl' 8.666/1993

13.3. O adjudicatário, no prazo de lO (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato.
prestarágarantiano valor corrcspo"dente a 3% (três por cento) do valor do Contrato, que será
liberada de acordo com as condições previstasneste Edital, confonne disposto no art. 56 da Lei
n' 8.666, de 1993,desde que cumpridas as obrigaçõescontratuais. O prazo para apresentaçãoda
garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da contratante
13.3.1.

A inobservância do prazo Rrxadopara apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07%(sete centéshnospor cento) do valor total do contrato por dia de atraso,até o
máximo de 2% (dois por cento)
13.3.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do
coíltrato por descumprimento ou cumpria'erro irregular de suascláusulas,conforme dispõem os
incisos l e ll do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993
13.4.

A validade da garantia, qualquer quc seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 90 dias após o térmillo da vigência contramal, conforme item 3.1 do Anexo Vll-F da
]N SEGES/IVll)DG tl' 5/2017
13.5.
13.5.1

A garantia assegurará,qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

prejuízosadvindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.5.2. prcluízosdiremos
causadosà bunpresp-Excdecorrentes
de culpa ou dolo durantea
execução do contrato;
13.5.3

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Funpresp Exe à contratada

,,,,\.
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A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os ex'entoa
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria

13.7.

A garantiaein dinheiro deveráser efetuadaein favor da Contratante,em conta

especíntcana Caixa Económica Federal, com correção monetária.

13.8.

O garantidor não é parte legítima para 6ígurar em processo administrativo instaurado

pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançõesà Contratada.

13.9.

No caso de altemçãodo valor do contrato, ou prol:rogaçãode suavigência,a garantia

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação.

13.10.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação,a Contratadaobriga-sea fazer a respectivareposiçãono prazo máxiJ-node no prazo
máximo de lO (dez) dias úteis, contados a partir da data ein que for noti6lcada.
13.1 1.

Será considerada extinta a garantia:

13.11.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantameílto de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante tendo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do

contrato;
13.11.2. no prazo de 90 dias após o témuno da vigência do contrato, casoa Funppresp'Exe não
cotnunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será estendido, nos tenros da comunicação
14.

DO TERMO DE CONTRATO E SUAVIGÊNCIA

14.1. Após a hotnologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato.
14.2.

A vigência do Contrato

será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivosaté o ILnite de 60 (sessenta)meses,nos
temposdo art. 57, inciso 11,da Lei n' 8.666/1993, conforme disciplinado no contrato.
14.3

Previamente à contratação, a Funpresp-Exe realizará consulta ''on lhe" ao SICAF, beta

como ao Cadastro Informativo

de Créditos não Quitados -- CADIN,

cujos resultados serão

anexados aos autos do processo.

14.3.1 Na hipótese de inegularidadedo registro no SICAF, o contratado deveráregularizara
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.

14.4
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de ConUato, a Funpresp-Exe poderá encanlinhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrânico, para que
seja assinado no prazo de 03 (uês) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.5 0 prazo previsto para assinaturaou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justihcada do adjudicatário e aceitapela Funpresp'Exe.
15
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Funpresp

DO REAJUSTE

15.1

As regras acerca do rea)unte do valor contratual são as estabelecidas no Tendo de
Contrato, anexo a esteEdital

ló

DO RECEBIMENTO DO OBJKyo E DA FiSCAliZAÇÃo

16.1

0s critérios de recebinaentoe aceitaçãodo objeto e de fiscalizaçãoestãoprevistos no

17

DASOBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1

As obrigações
da Contratantee da Conüatadasão as estabelecidas
no Termo de

I'ermo de Referência.

Referência e na Mlinuta do Contrato..

18

DO PAGAMENTO

18.1

As condições de pagamento são as estabelecidasno Termo de Referência f nn Mi nota

do Contrato.

19

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Cometeinflaçãoadministrativa,
nos termosda Lei n' l0.520/ 2002. o
licitante/adJudicatário quc
19.1.1.

taco assinar o ter

c contratoou aceitar/retiraro instrumentoequivalente.
quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2.

apresentar documentação fRIsa;

19.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. ensejaro retardamentoda execuçãodo objeto;
19.1.5.

nào mantiver a proposta;

19.1.6.

cometer fraude fiscal;

19.1.7. comportam:-se
de tnodo inidóneo.

19.2. Considera-secomportamentoinidâneo, entre outros, a declaraçãoFalsaquanto às
condiçõesde participação,quaílto ao enquadramentocomo b'IE/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3.

O licitante/adJudicatárioque coínetcr qualquer dasinfrações disco:iminadas
nos subitens

anteriores ficará sugeito,sem prejuízo da responsabi]idade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.3.1. hlulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimadodo(s) item(s) prejudicado(s)pela

conduta do liciranre;

19.3.2. Impedimentode licitar e de contratarcom a Uniãoe descredeílciamento
no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

'L
Fundação de Pre\:i

SCN Q)uadra2 Bloco A --Sala 202/203/204

Ed. Corporate Financial Centcr
wnxnv.ftlnpresp.com.br

Brnsüin DF / 70712 900 - (061) 2020 9700

16

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

DOIP00EqEXECUTiVO

Funpresp
19.4.

A

pelaalidade de multa

pode

cumulativamente com a sanção

ser aplicada

impedimento

19.5.

A aplicação de qualquer: das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a amp]a defesa ao ]icitante/adJudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n'
9.784,dc 1999.

19.6.

A autoridade competente, na aplicação das sanções,levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causadoà Funpresp-Exe,
observadoo princípio da proporcionalidade
19.7.

As penalidadesserãoobrigatoriamente registradasno SICAF.

19.8.
As sançõespor fitos praticados no decorrer da contrataçãoestão previstas no Termo de
Referência

20

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designadapara a abertura da sessãopública,

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2

A

impugnação

poderá

ser

realizada

por

forma

eletrõnica,

pelo

e-mail

licitacao(@funpresp.com.br,
ou por petição dirigida ou protocoladano endereçoSCN Quadra 2
Bloco A Sala202/203/204 -- Ed. Corporate Financial Conter -- Brasília-- DF. Cep: 70712-900
20.3

Caberáao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4

Acolhida a impugnação,será definida e publicadanova data para a realizaçãodo

certan)e.

20.5

0s pedidos de esclarecimentosreferentes a este processo licitatório deverão ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrõnico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6

As impugnações e pedidos de esclarece-bentosnão suspendemos prazos previstos no

certame

20.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entrançados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
21

21.1

DASDISPOSIÇÕESGERAIS
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervenienteque impeça a

realizacão do certame na data marcada, a sessãoserá automaticamente transferida para o pmneuo

dia útil subsequente,
no mesmohorário anterionnenteestabelecido,
desdeque não haja
comunicaçãoem contrário, pelo Pregoeiro.
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21.2

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas

que nào alterem a substânciadas propostas, dos documentos e sua v;cidade jurídica, mediante
despacl)o fundamentado, registrado em ata e acessívela todos, atribuindo-lhes validade e eficácia

para Hlnsdc habilitaçãoc classificação
21.3

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4 As normas disciplinadoms da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados,desde que não comprometam o interesseda Funpresp-Exe, o
princípio da isonomia, a Realidade c a seguraílça da contratação.

21.5 0s licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suaspropostas ea
Funpresp'Exe ílão será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da

condução ou do resultado do processohcitatório
21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. SÓse iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Funpresp-Exe

21.7

0 desatendimentode exigências formais não essenciaisnão importará o afastamento do

licitante, desdeque seja possível o aproveitamento do ato, observadosos princípios da isonoinia
e do interesse público
21.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que coínpóetn o processo, prevalecerá as deste Edital

21.9

0 valor estimado da licitação é de R$ 684.455,70(seiscentose oitenta e quatro anil

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seteílta centavos), conforme o quadro abaixo:

(A)
(B)
Volume Volume
de
medida Estimado Estimado
Mensal
Anual

Unidade
Item

l
2

q.-.'-nn

UL'nrJLb'v

Desenvolvimento
de solucões
soft\Ã,are

de

Ponto de
Funcho

Manutencão dc Ponto de

soluções
sofnx,arc

de

F'uncão

(c)

Valor
unitário

(D)= (A x

(E) = (B x

c)

c)

Valor

Valor total

menKnl

p G tí m .-H n

35

420

1.065,41

q7 9Qa R;

15

180

1.316,50

19.748,63

447.472,20

TOTAL,

684.455,70

21.10 Não seráadmitida a subcolltrataçãoparcia] ou total do objeto contratado

/\,
fundação de Previdência Completei)im
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21.11 0

esta

disponibilizado,

Exe, no SCN (12uadra
2 Bloco A -- Sala202/203/204 -- Ed. CorporateFinancialCenter -Brasília -- DF. CEP: 70712-900, nos dias úteis, no horário das 08 110rasàs 17h45min, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo pera'a'lecerão com vista
franqueada aos interessados.
21.12 Integram este Edital, para todos os ãtns e efeitos, os seguintes anexos:

21.12.1

Anexo l

Termo de Referência;

21 .12.2

Anexo ll -- Modelo de Proposta;

21.12.3

Anexo 111-- Minuta de Termo de Contrato;

21.12.4

Anexo IV

Modelo de Instrumento de Medição de Resultado IMR Anexo V-B

da IN SEGES/MP n' 5/2017;
21.12.5

Anexo V -- Modelo da Ordem de Execução de Serviços.

Brasília/DF, 04 de janeiro de 201 8

JOAO BCoordeÓa

r

'ESUS SANTANA
6ePatrimónio e Logística
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Funpresp
ANEXOIDOEDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA

l
1.1

D00BJET0
Contrataçãode empresaespecializadana prestaçãode serviços de desenvolvimento e
manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica dc sofKvare. nas
linguagens lava,JavaScript,

1.2

PHP, .NET

e Mobile

(Android

e IOS)

O objeto pretendido será prestado na forma de serviços condíauadospresenciais e não
presenciais,de acordo com as especificações e os padrões dc desempenho e quiilidade

estabelecidospela Funpresp-Exe, executados mediante ordens de servico
dimensionadaspela técnica de análise de pontos de função e utilizando-se da
metodologia ágil .fóRUM de desenvolvimento do processo de entrega de soluções
1.3

O objeto é segmentadopor tipo de serviço, para melhor dimensionamentode favores
de produtividade,

2

esforço e custo de execução.

DOS SERVIÇOS DEMANDADOS

2.1

: execução das atividades

necessárias ao

desenvolvitncntode llovas soluçõesdc sofKvare.
: execução

das atividades

ílecessárias para a

sustentação e ínanutençõcs ex'olutivas/correu'L'as das soluções dc sofnvare
desenvolvidas pela CONTRATADA
3

3.1

DAJUSTIFICATIVA
A Funpresp'Exe teve sua criação autorizada pe]a Lei]2.618/2012 (30/04/2012)
efctivada pelo Decreto 7.808/2012 (20/09/2012), com a finalidade de administrar e
executar planos de benefícios de caráter previdenciário complementar para os
servidorespúblicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo da União. suas
autarquiasc fundações.Por convénio de adesão,heintambém o Poder Legislativo da
União plano de benefícios próprio para seus servidores, administrado e executado pela
Funpresp-Exe.

Constado PlanejanlcntoEstratégico Institucional (PEI) - 2016/2019 da Fundação,um
objetivo esuatégico específico que visa "Dotar a fundação de soluções tecnológicas
capazesde dar apoio ao negócio", para o qual foram definidas 4 Dietas,dentre elas a
de "Prover novas soluções de Tl", a qual, por sua vez, possui uma ação denominada
"Contratar lúbrica de software". Este tema também é abrangido no Plano Diretor de
Tecnologiada Infomlação (PDTI) do ano de 2017, com estanecessidadeapontada
como item 12 do plano de metas e ações da Gcrêílcia de Tecnologia e Infom)ação
(GETIC).

''L
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3.3

Um dos grandes desafios da GETIC é acolher a crescente necessidadepor produtos e

serviços de 'll na Funpresp-Exe, a 6tm de atender as novas demandaspor soluções
setoriais informatizadas, garantir as manutenções, as mudanças de plataforma para
modernização de sistemas, o suporte técnico e a documentação de soluções de
sofnvare adoradas pela Fundação.
3.4

Por enquadrar-se colmo uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, a
Funpresp-Exe empenha diversasatividades de gestão e de apoio a seusprocessosde
negócio, que demandaih o uso de ferramentas adequadasao tratamento de suas
informações, integradas aos processos 6lnanceiros, contábeis, orçamentários,
estatísticos, de seguridade, de cotnunicação e de investimentos.

3.5

A época da elaboração do PDl1

2017, a GETIC

realizou análise da capacidade

estimadada execuçãoda TI da Punpresp Exe eín relação aos desafiosprevistos para
2017, e a análise resultou na necessidade de contratação de fábrica dc sofKvare para
supl:ir as necessidades de desenvolvimento
3.6

de sistemas.

Dentro deste contexto de desenvolvimento, manutençãoe internahzaçãode diversos
serviços,bem como a futura absorçãode uma sériede projetos a sereminiciados,
torna-se essencial possuir uma sustentação adequada para a operacionalização e
manutenibilidade do parque de soluções tecnológicas.Desta forma, para suportar tal

ambiente são necessáriosserviços técnicos continuados para garantia da
disponibilidade, da estabilidadee do desempenhodos sistemasde informação
3.7

Portanto,os objetivosestratégicos
da Funpresp-Exee suasnecessidades
geratna
demandapela contrataçãode uma Fábrica de Software para automação,suporte e
apoio aos processosde negócio da Funpresp-Exe, confortne alinhamento estratégico
descrito

3.8

4

4.1

Assim, expostos estes motivos, é que se faz necessária a presente contratação,
abrangendo os serviços descritos no item 5.

TIA r'T ACqTHTT'Af'Ãfl T)f)q qT;n\rTf'f)q
A/z x b.fx.Jzxb.JLIILXJL\.fJ xb/z xq./ x/ vbJ bluxx r JL \#vu

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, de que trata a
Lei n' l0.520/02, por possuir padrões de desempenho e características facilmente

encontradasno mercado, conforme preceitua o Decreto n' 5.450/2005.
4.2

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Coíltratada e a Funpresp-Exe, vedando-se qualquer relação entre estesque caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

4.3

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n' 2.271,

de ]997, constituindo-se cm atividades materiais acessórias,instrumentos ou
complementares à área de competência legal da entidade licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
5

DAESPECIFICAÇAODOSSERVIÇOS

5.1

111g$s!!v111vii11s!!!e de soluções

de software:

execução das atividades

necessárias ao

desenvolvimento de novas soluçõesde software.
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5.1.1

Compreende as advidades de desenvolvimento dc soluções de soft\x,are,que englobam

a modelagemde ílegócio, a análisee o levantamentode requisitos,a construçãode
artefatos de documentação e do código fonte da aplicação, a execução de testes e demais

atividadesinerentes ao processo, baseadasem princípios ágeisde desenvolvimento de
sofnvare
5.2

bla!!!!!Ê!!sãe de soluções de software: execuçãodas ad\cidadesnecessárias
para a
sustentação e manutenções evolutivas/corretivas
desenvolvidas pela CONTRATADA.

5.2.1

sobre as soluç(lhesde software

Compreendeas atividadesde manutenção de soluçõeslá implantadas em ambiente de
produção

da Fuílprcsp-Exe,

com o objetivo

de prover adaptações, evoluções,

correç(1)es

c implementações de melhorias, assim como a sustentação à operacionalização da
ç nl . .r-ã n

5.2.2

Sãoconsiderados serviços de manutenção:

5.2.2.1

bla!!111ç!!çãe..11:íZl3iç!!w:
correção de defeitos identificados nas solucões de software
em produção, abrangeíldo conlportameíltos inadequados que causem problemas de
uso ou funcionamento e quaisquer clcsvios em relação a requisitos aprovados pelo
gestor da aplicação

5.2.2.1

l

À CONTRATADA deverádar atendimentodc l\'lanurencàoCo.retiva nas
dependêílciasda Funpresp Exe, exceto nos casosem que, comprovadamente, possa
set realizado ren iotamente

5.2.2.1.2

5.2.2.2

Toda e qualquer despesadecorrente da execuçãoda &!an111ç!!çãe..Çer!;ç!!):a
ficará
inteiramente a cargo da CONTRATA[)A, desdequc não tenhanasido causadospe]a
Funprcsp Exe
Ma111Jlenção J\çiÍlpl111ilya: adequação na solução de software em decorrência

de

mudanças que não impliquem inserção, alteração ou exclusão de requisitos
funcionais, beta como adaptação no sofKvare para acomodar mudanças ocorridas
cm ambiente externo, que podem scr em regras dc negócio, constituição e leis quc
tenha consequências a funções do sistema, assun como a criação de uma nova
plataforma de hardware, podendo ser unia nova geração de processadores, ou
periféricos na qual o software consiga aproveitar seusrecursos, alétn de uma nova
versão de um sistema operacional que possa não ser totalmente compatível ao
sofnvare.
5.2.2.3

bibnulÊ11sãe...dc--:1lllÉ;!;!açc:
adequação íla solução de software para promover
mudançasde interface e la},out, sem alteração de funcionalidades sob o ponto de
vista do usuário.

5.2.2.4

bla!!!!Lç11çãÉZ.:13xç211211w:
mudançaseln requisitos funcionais da solução de sofnvare
já coílcluída que implicam inclusão, alteração e/ou exclusão de funcionalidades. São

modiHlcaçõesnão previstas no documento de requisitos original do software. Tem
por intuito melhorar a qualidade do software, acrescentando novas funcionalidades

melhomndo seu desempenho, ou até mesmo modiõcando seu código fonte
'L-''~
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Funpres
buscando obter tnelhor legibilidade ou adequaçãoa alguns paradigmas de
programação.
5.3

Os serviços, objeto desta contratação, serão estimados e quantificados com base na
metodologia de contagem de Pontos de Função (PF).

5.3.1

A contagem será de acordo com as regras e orientações estabelecidasno Manual de
Prática de Contagens de PF, versão 4.3.1(CPM 4.3.1), ou posterior, publicado e mantido
pelo IFPUG(/#/e/v/a#o#d/ F////f/lo# Po/#/ Uíer G/p/@Ü,pelo tamanho funcional da solução

desenvolvida.
5.3.2

Os procedimentos aplicáveisa situaçõesnão contempladasno CPb'14.3.1, ou posterior,
terão como referência o Roteiro de Métricas de Software -- SISP, versão 2.0 ou posterior,
publicado e mantido pelaSecretariade Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do
Ministério

5.4

do Planejaínento,

DesenvolviJnento

e Gestão (MP)

A CONTRATADA deverádisponibilizar à GETIC um canal de atendimento (telefone,
e mail e/ou sistema) para registo de requisições de serviços, que opere em regime 10x5
(dez horas por dia, cinco dias por semana), das 09:00 às 19:00 horas, em dias úteis, sem
limite de tempo e de número de atendimentos.Neste canal de atendimento será
providenciado registro do serviço demandada, com infonnações sobre os usuános e
características técnicas da demanda.

5.5

Deverá ser elaborado relatório mensal caiu informações estatísticasde utilização dos
serviços, que compõem este item, a ser de6tnido entre as partes posteriormente.

5.6

Após a fom)alizaçãodo serviço,a CONTRATADA deveráelaborarcronogramae
orçamento preliminares (proposta preliminar) com a contagem de PF, para aprovação
da Funpresp-Exe, sendo de sua rcsponsabihdade a execução das atividades necessárias
para este 6im.

5.7

Após aprovação da proposta preliminar e levantameílto inicial de requisitos, a
CONTRATADA deverá apresentarcronograma e orçamento definitivo (proposta
definitiva) com a contagemde PF, para aprovaçãoda Funpresp-Exe,sendo de sua
responsabilidade a execução das atividades necessáriaspara este Rlm.

5.8

Quando da entrega de cada den)anda será efetuada a contagem final de PF, quando será

aceito o acréscimo de até 15% em relação ao estimado inicialmente, para efeitos de
pagamento. Em caso de decréscimo em relação ao estimado inicialmente, esta nova
contagem será utilizada para efeito de pagamento.
5.9

A contagem efetuada pela CONTRATADA

deverá estar assinadapor profissional que

possua a cetxlExca($o Cert$ed Fnticlion Paints Spedalisl - (:VPS do InteniatiotzatFmiclion Point

UíerxG/uw@ IFPI.JG, vigente e válida na data da contagem, a Rimde garantir a qualidade
técnica e atestar a aderência da contagem às normas vigentes.
5.10

Etn caso de necessidade
serão disponibilizadosmeios para acessoremoto à
CONTRATADA ao ambiente da Futlpresp-Exe, mediante procedimentos previamente
acordados entre as partes
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5.11

Enl

caso de impossibilidade

de execução

remota,

a CONTRATADA

deverá

pro''idetlciar a execuçãopresencialdo ser\roço,no prazo Ruído pelo fiscal competente
do contrato
5.12

As atividades relacionadas à análise de negócio, redesenho de processos e leva.]tamento

de requisitos deverão ser realizadas presenciahnente, a não ser que haja prévio acordo
entre as partes.

DOSREQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS

6

6.1

Requisitos da solução de software

6.1.1

Os requisitos relativos a cada serviço (desenx'olvimento, manutenção) serão discutidos
e determinados no ínomcnto de sua solicitação, por meio da abertura de unia Ordem
de Serviço (OS) específica.

6.1.2

Os serviços deverão prever '

utilização dos ambientes (infraestrutura) de

A ferramenta

(U//@ed

desenvolvimento, homologação e produção.
6.1.3
de modelagem

Uh,[L

/\jade.Ç/« ]-z/

//í«e) e/ou

b4odelageín

de

Processo B//Jzze.íí
PmrP.iJ/\4ade#/{q),
poderá scr a ferramenta lá utilizada pela
CONTRATADA (desdequc nãosejaproprietária,permitindoà Funpresp-Exe,se for
de seuinteresse,implanta-la eln seu ambiente), desde que previamente aprov'da pela
6.2

Arquitetura

técnica; O desenvolvimento das soluções deverá se dar com a utilização

das tecnologias descritas a seguir, selecionadas caso a caso pela Funpresp-Exe. Mediante

entre a Funpresp-Exe e a CONTRATADA,
scr atualizado e/ou expandido a qualquer tempo.
6.2.1

Banco de dados:

6.2.1.1

6.2.1.2
6.2.2

MS SQL Sorver 2014 (ou superior)

M}'SQL 5.6 (ou superior).
Plataformas de linguagens:

6.2.2.1

Ja''a;

6.2.2.2

JavaScrip t;

6.2.2.3

PHP

6.2.2.4

.NET

6.2.2.5

Mobile (Android e ]OS)

6.2.3

Sistellla Operacional

6.2.3.]
6.2.3.2
6.2.4

o conjunto de tecnologias poderá

W/i,.do~«s
]0 (cli-te);
U'indows Servem2012 R2 (servidor).
Serviço de [)irctório:

AD (H(//z'e ]);nrr/aO0 da Microsoft
5
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6.2.5

Serviço de Aplicação:

6.2.5.1

llS 7.0 (o« suP':ior);

6.2.5.2

Apache 2 (ou superior);

6.2.5.3

Toíncat 6 (ou superior).

6.2.6

Compatibilidade de browsers:

6.2.6.1

Internet Explorer 9.0 (ou superior);

6.2.6.2

Google Chrome 22.0 (ou superior);

6.2.6.3

Mozila Fhefox 1 5.0 (ou superior).
Ferramentas:

6.2.7
6.2.7.1

IDE Eclipse (ferramenta de desenvolviincnto Java/Web) -- Software livre;

6.2.7.2

Notepad++ (editor para programação) -- Software livre;

6.2.7.3

CMS Joomla ou Zope/Plone

6.2.7.4

Subversion (ferramenta para controle de versão) -- Sofra'are livre;

6.2.7.5

TortoiseSVN (Cliente SVN);

6.2.7.6

Bizagi(ferramenta para modelagemde processo) SofKvare livre;

(ferramenta para gestão de conteúdo) -- Software livre;

Compatibilidade com Microsoft OfRice 2013 (ou superior).

Transferência de conhecimento

6.3

A tmnsferência
do conhecimento,
no uso das soluçõesdesenvolvidas
pela

6.3.1

CONTRATADA, deverá ser realizadasem ânus adicional para a Funpresp-Exe.O
cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pela Funpresp
Exe
6.3.2

A CONTRATADA

deverá promover o rcpassc das informações técnicas utilizadas no
desenvolvimento das soluções de software, sejam elas adquiridas ou produzidas na
execução dos serviços, para os técnicos designados pela Funpresp Exe.

6.4

Requisitos de qualidade

6.4.1

Os produtos desenvolvidos pela CONTRATADA deverão atender, além dos demais
critérios e requisitos já previstos neste Termo de Referência W), os requisitos de
qualidade abaixo:

6.4.1.1

fíuncionalidade: desenvolver soluções que atendam às necessidadesexplícitas e
implícitas dos requisitantes;

6.4.1.2

Ug!!!ZilillÍldÊ:desenvolver interface visual simples, intuitiva e voltada para WEB e
equipamentosmóveis (/aZ'/e//celular),
contemplandoa funcionalidadede ajuda ao
usuário através de ó;///l nos principais campos das telas e/ou help a//#l/e,e os demais
requisitos dc acessibilidade, no que couber, previstos no e-Mag;
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6.4.1.3

ÇQ!!!ialZilislílsk:
Capacidadedo produto de software de manter um nível de
desempenho e segurar)çaespeciõlcados;

6.4.1.4

Eliçiêlicia: Capacidade do produto de sofKvare de apresentar desempenho
apropriado, relativo à quantidade de recursos usados;

6.4.1.5

11igpe11ilzilidaík: os sistemas em produção deverão estar disponíveis, no mínimo, 8

(oito) horas (dentro do horário comercial) por dia útil;
6.4.1.6

!!!!çg!;idílík: os sistemas de informação deverão tnanter os dados íntegros,
controlando os acessossimultâneosà basede dados e respeitandoos princípios
ACID -- Atomicidade, Consistência, Isolamento e [)urabilidade;

6.4.1.7

b4a11111ç11ilZilií!!!ík:
a documentação,inclusive do código-fonte, gerado pela
CONTRATADA, deverá ser clara e completa. Os sistemas de informação
desenvolvidos deverão seguir o padrão de nomenclatura de objetos de banco de
dados definido pela Funpresp Exe.

6.5

Segurançada Informação

6.5.1

A CONTRATADA

deverá obsen'ar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos
de segurançaimplementados [lo ambiente de Tecnologia da Tnformaçãoda F'unpresp
xc

A CONTRATADA

não poderá indicar prohssionais para execuçãodos serndçoscom

características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade
da Funpresp Exc
6.5.3

A CON'r'RATADA deverá dar ciência e providenciar os mecanismos que julgar
nccessailospara que seus empregadoscutnpratn as nonnas e proccdiincntos de
segurançada informação instituídos pela b'unpresp-Exe.

6.5.4

A

CONTRATADA

responderá

pelo

não

cumplünento

por

quaisquer

de

seus

empregadosdas normas e procedimentos de segurançada informação instituídos pela
Funpresp Exe
6.5.5

A CONTRATADA

deverá seguir as normas, padrões e regulamentos de segurança da

informação expressos na política de segurança da Funpresp Exe
6.5.6

A CONTRATADA deverá adorar critérios adequadospara o processo seletivo dc
profissionaisque irão aduardirctamente na execuçãodo objeto, com o propósito de
evitar a incorporaçãode pessoascom característicase/ou antecedentesque possam
comprometer a segurança ou credibilidade da Funpresp-Exe

6.5.7

A codificação dos sistemas com recursos web deve incorporar, sempre que aplicável, as
boas práticas de padrões de segurança, caiscomo:

6.5.7.1

Implementação de criptografia não reversível para senhasgravadaseln bancosde
claros;

6.5.7.2

Proteção de credenciais de acesso pelo uso de conexões SSL col-n criprograHla forte
nos processos de áy/f/;
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6.5.7.3

Para aplicações com tráfego de dados sensíveispela Internet, utilização de co]
SSL com criptograHia forte;

6.5.7.4

Proteção contra Crníi-.ç;/? .çé#@///g(XSS) ;

6.5.7.5

Proteção

contra

XICt

/llÓí#a

;

Gerenciamento
de cookiese /aÉe//.í
de sessãocom o intuito de protegeros

6.5.7.6

identiHlcadores de sessão dos usuários;

Remoção das informações sensíveis de parâmetros GET passadosvia URL;
6.5.7.8

Validação de parâmetros e dados infonnados pelo usuário.

6.6

Metodologia de desenvolvimento
A CONTRAT./\.DA deverá adotar a metodologia de desenvolvimento ágil .ç(:RUÀ4 para

6.6.1

gestãoe planejamento dos projetos de sofKvare.
6.6.2

A CONT]R.ATADA

deve disponibilizar um Gerente Técnico (J'óx7/m
]14ai/er), responsável

por coordenar as atividadesrelacionadasao ciclo de execuçãoda OS e por atuar como
interlocutor técnico junto à GETIC, incumbido de receber,diligenciar,encaminhare

responder por questões técnicas, além de organizar o pessoal técnico da
CONTRATADA.
6.7

Testes
Teste unitário

6.7.1

6.7.1.1

A CONTRATADA

deverá executar os testes unitários sobre cada componente do

produto de software construído, baseado no plano de teste.
6.7.1.2

Entende-se como Teste unitário aquele realizado isoladamente sobre a menor
unidade do prometode sofKvare (por exemplo: um método), que deve abranger pelo
menos as técnicas de teste Caixa Preta e Caixa Branca.

6.7.1.3

Des'e ser entregue, junto com os artefatos construídos, toda a documentação

contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as atividades de
auditoria do tmbalho de teste.
6.7.2

Teste integrado
A CONTRATADA

6.7.2.1

deverá executar os testes integrados sobre cada componente do

produto de software construído, baseadono plano de teste.
Entende se como Teste integrado aquele realizado auavés da navegaçãode forma
progressiva e ordenada pelas telas ou estruturas internas do software onde seus
elementos são combinados e testados para avaliação das suas interações6.7.2.3

O Teste integrado poderá ocorrer em ambiente de desenvolvimentoe/ou
llomologaçãoda Funpresp-Exe,
se for de interessedesta,a õunde veriõícaro
funcionamento do aplicativo eín atnbiente semelhante ao de produção, e assim,
antecipando problemas que viriam a ocorrer após a implantação

6.7.3

Teste do sofRA,are
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6.7.3.1

A Funpre.sp-Exe .verinlcará a execução e evidências do teste sobre o produto
desenvolvido, de fomla a garantir pleno atendimento

6.7.3.2

aos requisitos especinícados.

Entende se coi-no Teste do software a execuçãocontrolada da aplicação, verificando
sc o seu comportamento ocorre de acordo com o especificado no serviço, buscando

assim mostrar se os resultados estão respeitando os padrões estabelecidos na
especi6tcaçào funcional
6.7.4
6.7.4.1

Testes automatizados

Entende-se como testes automatizados aquelesrealizados de forma integrada e
gerenciados visando mais qualidade, menor tempo e menor custo;

6.7.4.2

Os testesautotnatizados deverão coíltemplar os Testes Funcionais e Testes Não
Funcionais;

6.7.4.3

A CONTRATADA deve entregar junto com os artefatos construídos toda a
documentação contendo as evidências de teste, que servirão de subsídio para as
advidades de auditoria do ü'abalho de teste realizado pela contratada. Essa auditoria

poderá ser realizada pela F'unpresp Exe ou por empresa por cla designada
6.8

Homologação

6.8.1

C) processo de homologação deverá oconer no atnbiente da Funpresp Exe, e deverá
contemplar duas llonlologaçõcs

6.8.1.1

6.8.1.2

HízlnczlQgaÊãe..!éç111ça:
Avaliação técnica e de requisitos não-funcionais;
[.]Qlnçzlegaçãa.1ll11çie!)d:
Conformidade dos requisitos funcionais, não-funcionais e
regras de negócio

6.8.2

f\ CONTRATADA deverá acompanhar presencialmente o processo de homologação,
sem ónus adicional para a Funpresp-Exe.
'

6.8.3

A b'unpresp Exe exigirá a especificação dos casos de testes pela CONTRATADA, dc
acordo com a especificação dos requisitos encaminllados pela'áreademandante, baseado
no plano de testes a ser elaborado pela CONTRATADA.

Garantia

6.9
6.9.1

Pro\ er garantia aos serviços prestados por 90 (noventa) dias corridos, contados do dia

posterior à regular entrega dos produtos, independente da expiração da vigência
contratual
6.10

Geradoresde código

6.10.1

Admite se a utilizaçãode geradoresde Código, desdeque a aplicaçãogeradaadmita
manutenção evo]uúva de fácil execução e apresente perfom)alce adequada, além do
atendimento a todos os requisitos listados neste TR
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7

DE SERVIÇO (NMS)

7.1

7.2

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, Junto à Nota Fiscal, relatório de
acompanhamento, contendo a tnedição dos Nb'lS.

7.3

A Funpresp-Exe avaliará os serviços executados em cada OS por meio da utMzaçao de

Indicadores de NMS, que são critérios objetivos e tnensuráveisestabelecidosentre a
Funpresp-Exe e a CONTRATADA com a finalidade de aferir e avaliar aspectosde
tempo e qualidade relacionados aos serviços contratados.
7.4

O valor previsto para pagamentode uma OS poderá sofrer descontoou glosa,
dependendodo valor atingido para cadaIndicador, confomie definido nastabelasdeste
tÓPico.

7.5

O desconto ou glosa não será aplicado se a Funpresp'Exe der causaà variação do
Indicador como, por exemplo, indisponibilidade da área demandante,alteraçãode
escopo, dentre outros.

7.6

Durante os primeiros 90 (noventa) dias do contrato, a critério .da Funpresf'Exe,
evenmais falhas poderão ser relevadas e dispensadas as sanções decorrentes do não

cumprimentodos NMS, como período de .ajuste,desdeque a CONTRATADA
comprovadamente demonstre que os trabalhos de execução das OS estão em
andamento com a entrega dos produtos e artefatos esperados.
7.7

Os Indicadores serão medidos desde o início da execuçãocontratual, nas periodicidades
definidas, e a CONTRATADA será informada dos resultados, para que providencie as
eventuais adequações que se .fizerem necessárias na dinâmica da prestação dos serviços

7.8

Toda OS seráclassificadaconforme o nível de ctiticidade:

7.8.1

:A!!a:Incidente que possatornar inoperante o sistemada.CONTRATANTE por inteiro
:u uma parte ma)oritária que é essencial aos negócios diários. É também considerado
criticidade alta o incidente que gerar perda ou inconsistência nas infonnações

7.8.2

bléÉlb: Incidente sem paralisaçãode sistema,mas com indisp.onibilidade
de
parte/módulo do sistema'ou dadosque sejamessenciaispara o negocio.Esse tipo de
en:o tem como principal característica o fato de apesa' de observada.adegradação,o
sistemacontillua disponível, porém necessitandode atualizaçãoe/ou correção de
rotinas/dados. Set:viçosde desenvolvimento inicial de novo software sempre.serão
inicialmente

considerados

como

criticidade

média, caiu o "Tempo

da Solução''

correspondendo à entrega do pré-escopo da OS
BaIXa:Incidente que representa falhas mínimas que não estão afetando a perfonnance,
serwço ou operação da Funpresp, ou ainda a função afetada só é usadaeventualmente
ou temporariamente.
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7.9

A
tabela
de tempo p'ra o início do atendimento a uma OS será conforme a seguir,
em
noras
uteis
'

CRITICIDADE

Alta

em até l hora

Média

em até 3 horas

em çl té R hnr,.
pm

té

04

hnl'q

.

em até 72 horas

7.10

Indicadores
1. Indicador

de Produtividade

Aplicado aos serviços

Finalidade:
Metas a cumprir:

Média (IPM)

l .1:2Ê$glllQlSÍl113Ê111Q

e &!ê111UEncão (exceto mam

ir nràn rnr-ti-,a\

l .\ferir a produtividade e temi)esdxidade da execti(-àndnq .P.-"

conformidade cnm n nrndliriv H H. n...mc"'l

-ulluuus ilu escol

Periodicidade:

[ spnnts estimadas)]
x 100
aonde
+ PF.final: quantidade de pontos de função na contagem final do produto da OS

+ PF' estimado quantidadede pontos de ftlnção obtidos mediantecontagem
e N' spiints--realizadas: quantidade de spiints realizadas na execução da OS
B N' sprinrs-estimadas: quantidade de sprinrs estimadas para a realização da OS

..::::=:.

Entre 85nZoe 99,9%:

l

.Aceitável

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)

l

Aplicado aosserviços: blanllç11çãe co-eti.,a
Finalidade:
Metas a cumprir:

,\ferir

a

rempestividade

disoonibilizacân

no

dn çnl--rãn

atendimento

n.. .mh--

de

. J.

mnniirrnr':i,,.

u'....--.

,..,,..

-- --uuilais

.m..

e

sunseq

Periodicidade: l .\ cada L)S emitida, após a homoloaacào da enfrean

e Prazo.Realizado = Quantidade de tempo, em unidade deülnida na OS
(minutos, horas, dias ou meses),decorrido entre a abertura da oS e a

íecebeuoaceire '-,

l

"-'v-b''-LU''
"-qilçbp
cxc,aaversaoquel

recebeu n nrPirP da solução, em ambiente da Funpresp Exe, da versão que
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+ Prazo.Nláximo = Prazo máximo acordado entre as partes para 'ealização d
tneta deste indicador. eín unidade de minutos, homlt ç1131.gy..edIS!
Não se at)hca desconto ou glosa
Aceitável

Até 100%
IHitllUllllR

Retenção ou glosa

Acima de 200%:

uõH%lüõD

11 nz

Sancionável l 5% sobre o valor da OS

Em manutençõescorretivas durante o período de gmantia, o desconto será
substituído por uma advertê11çjl

Observação

8

u :nmõi

IUitllUHHIRnuuinm

DO VOLUME
SERVIÇO

UNIDADEDE
MEDIDA

VOLUbIE
ESTlbIADO
MENSAL

VOLUMETOTAL
ESTIMADO(U

(1) DçsÊln1121XiXllÊ!!©
de soluções de software

Ponto deFunção

35

420

(2) blaDl!!gnçãe de soluções de sofRvare

Ponto deFunção

MESES)

9

DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1

Os serviçosserãorealizadosein ambiente da CONTRATADA. Eventualmente poderão
ser realizados na Funpresp-Exe, a depender de sua natureza, tais como as atividades que
necessitemda participação direta das equipes da Funpresp'Exe,.colho, por exel-nplo,
levantamento de requisitos, reuniões e apresentações,e as atividades relacionadasao
acesso ou à análise do ambiente operacional das soluções de sofKvare.

9.2

O Gerente Técnico da CONTRATADA deve estar presente na Funpresp'Exe, pelo
menos, em todas as reuniões de abertura (Planejamento) e de encerraincnto (Revisão e
Retrospectiva) de 9»#/i.

9.3

O deslocamento eventual de prestador de serviço da CONTRATADA

para a Funpresp'

Exe não implicará,de nenhuma forma, em acréscimoou ma)oraçãonos valores dos
serviços, bem como nenhum tipo de pagamento correspondente a deslocamentos,
diárias, horas-extras ou adicionais soturnos.
9.4

A definição do horário de Uaballlo para a execuçãodas atividades nas instalações da
F'unpresp-Exe deve ser acordada caiu a Funpresp'Exe.

9.5

Como padrãoe quando não especificadoem contrário, considerar-se-ácomo horário de
ediente o penodo compreendido das 08:00h às 20:00h, nos dias úteis.

9.6

Os servicos eventualmente realizados fora do horário de expediente, aos sábados,

dotningos e feriados, seja no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente da
Funpresp-Exe, não implicarão nenhum acréscimo ou ma)oração nos valores pagos à
CON'l'RATADA.
9.7

Os prazos especíntcos,quando não arados neste 'IR, serão consignados na respectiva

os

12
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9.8

Como padrão e quando não especiãlcadocm contrário, todos os prazos serão contados
em horas úteis ou dias úteis

9.9

Os ser\ ços deverão ser prestadostomando por referência o horário e calendário de

10

DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DA LICITANTE

10.1

As empres'.s, registradas ou não no SICAF', dex,ergocomprovar a qualificação técnica.
conformeabaixo:

'

'

'

"'

lO.l.l
Apresentação de atestado(s)de capacidade técnica, expedido(s) por pessoasjurídicas de
direito público ou privado, que comprou'e(m) a experiência e qualificação da licitante cm
ser\aços comp'ü''e's em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação

mediante desenvolvimento de unia solução de, no mínimo, 210 pontos de função.
admitida a soma de atestados, sendo pelo menos uín deles não inferior a 120 pontos de
iunçao.

lO.l.l.l

'

Para o atendimento da condição de que trata o subirem acima, admitir-se-á a
apresentação de atestados cujos serviços teílham sido prestados por hora técnica,
considerando a conversão da hora técnica em ponto de função nos seguintes

quantitativos:'
Descricão

Conversão da quantidade de lloras para cada ponto

defuncão

Net

12

[()

lO.1.2

!a'L'ascriDt

12

PHP

10

Comprovação para o Gerente Técnico, a ser apresentada no momento da assinaturado
contrato

lO.1.2.1

Experiência mínima de 3 (três) anos na condução de serviços compatíveis com o
objeto, ein liderança de tilnes ágeis em proletos de construção de software utilizando
a

metodologia

.fr/7/,m, mediante

apresentação

de

declaracào

da

licitante

acompaílhadade currículo do profissional.
lO.1.2.2

Formação de nível superior, graduação ou pós graduação, em Tecnologia da
pelolnfom)acatériu

:reE correm o as com .diploma fornecido por instituição reconhecida

10.1.3 Declaração da licitante de quc possui suporte administrativo, aparelhamento e condicões
adequadas,
bem assim pessoal qualificado, disponível para 'a execução do objeto desta
1 ; ,; t. .Â
a
U --

Lft -raV

.

,\.
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lO.1.4 Declaraçãoda licitante dc que seguea metodologia de trabalho de Fábrica de Sofá
(requisitos, prometo, programação, testes e homologação), abrangendo pro6issio

capacitados e processos, procedhnentos e artefatos

estruturados

11

DOTIPODALICITAÇAO

l l.l

A licitação será na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo menor
preço, confonne descrito neste Tendo de Referência.

12

DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

12.1

O Plano de Comunicação teta por objetivo formalizar a relação cotidiana entre as partes,
evitando mal-entendidos de forma a garantir a eficiência do contrato e a Uansparêncla

na sua gestão. Este plano estabeleceos documentos que serão utilizados para a
comunicação formal:
:ÜÉÉÉÕNSÁVEL

Termo de

Aceite

EMISSOR

DESTINATÁRIO

Funpresp-Exe

CON'l'RATADA

Unico

Papel
Central de

Abertura de

Chamado
Relatório dc

Atendimento

13

13.1

Funpresp-Exe

CON'l'RATADA

Por OS

Atendimento.
Site ou e-mail

CON'l'RATADA

E-mail ou
Funpresp-Exe

Por OS

papel

DOSIGILOECONFIDENCIALIDADE
.\ CONTRATADA dex,eráfirmar Termo de Compromisso contendo declaraçãode
manutenção de sigilo e respeito às nonnas de segurançavigentes na Funpresp'Exe, a ser
assinado pelo seu representante legal, conforme anexo l.

13.2

A CONTRATADA

deverá HutnarTen-no de Ciência da declaraçãode manutenção de

sigilo e das normas de segurançavigentes na Funpresp'Exe, a ser assinado por todos os
empregados diretamente envolvidos na execução dos serviços, conforme anexo ll.
13.3

Quanto ao sigilo e con6idcncialidadedos dados e infon-naçõesdisponibilizadaspela
Funpresp-Exe para a perfeita execução dos sen'içou, a CONTRATADA

se compromete

a

13.3.1

Manter completo sigilo e confidencialidadesobre dados,informaçõese documentos
obtidos em virtude da execuçãodos serviços, bem como sobre todos os resultados e
análisesdeles decorrentes,obrigação esta válida mesmo após o encerramento do

contratopor qualquermotivo,transferindo
à Funpresp
Exe a propriedade
dos
resultados para todos os efeitos legais;

14
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13.3.2 Responsabilizar sc pena], civil e administrativamente pelos danos causadosdiretamente
à Funpresp Exe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de

seusptepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidadea fiscalizaçãoou o
acompanhamento da Fundação;
13.3.3 Adorar as medidas e as políticas necessáriasà preservação do sigilo e confidencialidade
dos dados e informações recebidos ein virtude da execução do contrato;
13.3.4 Utilizar os dados e informações recebidos exclusivamente para a execução dos serviços;

13.3.5 Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Funprcsp-Exc quando do uso de suas
instalações ou recursos;
13.3.6 Divulgar dados c infomlações somente após pré\ria e expressaautorização da autoridade
competente

da Funpresp

Exe; e

13.3.7Adorar políticasde gestãoe as medidasnecessárias
à preservação
do sigilo das
intormaçõesdaFunprespExe.

14

14.1

'

'

'

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
C) prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mesesa contar da data de sua
assinatura,podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivosaté o limite de 60
(sessenta)meses,nos [cm]os do art. 57, inciso ]], da Lci n' 8.666/1993, desdeque haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguillEesrequisitos:
a) os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços [em
natureza conúnltada;
c) sela Juntado relatório que discorre sobre a execucão do contrato. com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
d) seja juntado jusdficadva e motivo, por escrito, de que a Funpresp-Exe mantém
interesse na realização do derriço;

e) seja coínp'ovado que o valor do contrato permanece economicatnente vantajoso
para a Funpresp Exe;

f) haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação; e
g) seja comprovado que o cotltrarado mantém as condições iniciais de habilitacão.
14.2

14.3
14.4

Os serviços contratados serão executados de forma contít)ua e indircta, sob o regime de
empreitada por preço global, dc acordo com as necessidadesda bunprcsp-Exe.

A Coíltratada não tem direito subjedvo à prorrogação contratual
â prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebracão de termo

aditivo.

1 .
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DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1

15.2

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Fundação a promover a rescisão
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suascláusulas,conforme
dispõem os incisos l e ll do art. 78 da Lei n' 8.666/1993.

15.3

obrigações contratuais.

1 5.3.1 A inobservância do prazo suado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (setecentésimospor cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
o máximo de 2% (dois por cento).

:;'':lHHH:B: :l:H i
com correção monetária.

15.4

reli

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um

período de 90 (noventa)dias apóso.termino da vigênciacontratual,confomle item 3.1
do Anexo Vll-F da IN SEGES/MPDG n' 5/2017.
15.5

A garantia assegurará,qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.5.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas.
15.5.2 Prejuízos causadosà Funpresp Exe ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execuçãodo contrato.
15.5.3 h'luras moratórias e punitivas aplicadas pela Funpresp Exe à Contratada.
15.6

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados acima.

15.7

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica da Fundação, com
correção tnonetana.

15.8

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições

15.9

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposlçalono pr'zo máximo de lO
(dez) dias 'úteis, contados a partir da data em que for notificada.

16
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l A Funsessp'Exe nào executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes

a) c«o fora«itoou forç. maior;
b)

alteração, sem prévia anuência da seguradora, das Obrigações contratuMs;

c)

descumpJ:imensodas obrigações pelo contratado decorrentes de aros ou
fatos praticados pela Funpresp Exe; e
fitos Matos dolosos praticados por servidores/empregados da Funpresp

Não
serão acel;as garantias que incluam outras isenções de responsabilidade
que
não as
previstas neste item.
'
'
15.1 1 Será considerada extinta a garantia:

""'!HIÜHr
i :nãi n
15.11.2 no prazo de 90 (nol ela dediasi a:os o término da ç,igência,caso a Funpresp Exe não
16

16.1

17

17.1

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesasdecorrentes da contratação correrão à conta dos recursos constantes do
J'cano de Gestão Administrativa - PGA da Funpresp Exe.
''''-

DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS

17.2

17.3

17.3.1

©==E:HT:
Produ-ã o e ]!)É$ÊDS:É21S:llDç111Q:
disponibilização

e operacionalização

em ambiente de

,ssociadaao software SPE'xe do sotRvare demandado e entrega da documentação
't,,'-\
uFundaçnodc Prexidênc ;l Ci)mp ámen

rale t'inancul Cenler -- Brls

\mvw.funpresp.com.br

'

'
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necessári
17.3.2 Serviço de b!!a11111Ê11çãe:
realização da atividade prevista, com o reparo

solução e disponibilização funcional em ambiente produtivo.
17.4

Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo estipulado para cada orderr{

serviço, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, pa
efeito de posterior vcriHícação de sua confon-nidade com as espcciRtcaçõesconstantes

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório
circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das
execução do contrato

e detnais documentos

que julgarem

ocorrenclas na
devendo

necessários,

encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento deHlnitivo.
17.5

Os serviços serão recebidos de6ínitivamente no prazo estipulado para cada ordem de

serviço, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
17.6

Na hipótese de a veriõtcação a que se refere o subitein anterior não ser procedido dentro
do prazo suado, reputar-se-á como realizada, consumando se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo

17.7

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cadaperíodo tnensal,o âíscaltécnico
do conUato irá apurar o resultado das avaliações da execuçãodo objeto e, se for o caso,
a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonânciacom os indicadores previstos, que poderá resultar no redhnensionamcnto
de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

17.8

O recebimentodefinitivo, ato que concretiza o atesteda execuçãodos serviços,será
realizado pelo gestor do contrato.

17.9

C) gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização técnica e, caso haja irregu]aridades que impeçam a liquidação e o pagamento
da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correçoes

17.10

O gestor emitirá termo circunstanciadopara efeito de recebimentodefinitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará
a CONTRATADA

para que emita a nota Êíscal ou futura cona o valor excito

dimensionadopela fiscalizaçãocom baseno Plano de Fiscalização
17.11

18

O recebimento provisório ou deRlnitivo do objeto não exclui a respo''sabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DOCONTRATO

18.1

Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de até.5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Tendo de Contrato.

18.2

Previamente à contratação, a Fundação realizará consulta "on lhe" ao SICAF, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados -- CADIN, cujos resultados
serão anexados aos autos do processo.
18
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18.3

Na hipotesede irregularidade do registro no SICAF, o Contratado deverá regularizara
sua situação per'nte o cadastro. no p"zo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação
das penalidades previstas ílo edital e anexos.
'
'
'r-'"'

18.4
do Termo

de Contrato,

a Fundação 'poderá

encaminha-lo

para assinaturado

adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrânico, par' .que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da

data de seu recebimento.
18.5

O pi'azo pre''isto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação Justificada do adjudicatário e aceita pela Fundação. '

18.6

Se o adjudicatário,no ato da assinam-ira
do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente. recusar se

assinatura,poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a v.erificaçào da aceitabilidade da proposta, negociação e

comprou'idos os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prquizo das
sançoes previstas neste Edital c das demais cominações legais
19

19.1

19.2
20

20.1

DA ESTIMATIVA DE PREÇO
Estima se o preço da contratação en] valor de R$ 684.455.70
A despesa dos exercícios subsequentes correrá à conta da dotação orcamentária
consignada para essaadvidade no respectivo exercício.

DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA
Executar os serviços conforme especificaçõesdeste Termo de Referência e de sua
pmposta, com a alocuçãodos empregadosnecessáriosao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais.

20.2

l\ manter,durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação.
20.3
20.4

Atender prontamente as reclamaçõesda Funpresp Exe, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as correções e adequaçõesquc se 6izeretn necessárias
Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços ou a húnência de fatos que possam prejudicar sua execução.

apr'se:'tendo razões Justificadoras, que serão objeto d'e apreciaçãopela Funpresp Exe
20.5
ercer a direção técnica e administrativa, utilizando de mào de obra especializada scm

nenhumvínculo empregatíciocom a F'unprespExe, promovendo o controle ie jornada
e dos serviços, relacionado a execução do Cotlrrato
20.6

pl)"sabilizar se por todas as despesascom material, mão de obra, acidentes de
trabanlo, encargos traballlistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes,
materiais,segurosoperacionais, taxas,tributos, contribuições de qualquer naturezaou
especie e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços
contratados, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
19
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20.7

Sujeitar-se a mais ampla e irrestdta fiscalização por parte da Funpresp'Exe.

20.8

Designar forma)mente um preposto responso vel pela execução dos serviços, que
pessoa de contato ergue a

20.9

CO]NTRATADA

e a Fiscaliz ação da Funpresp-Exe.

Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas no todo ou em parte, os serviçose

resultantes da execução ou dos
que se verificaremvícios, defeitos ou incotreções
materiais empregados, no prazo fixado pelo fiscal técnico do contrato

20.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Funpresp'Exe ou a terceuos,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a Htscalizaçãoou o acompanhamento da Fundação

20.11 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
in6omiação acerca das atividades executadas sem prévia autorização da Funpresp'Exe.
20.12 Não transferir a outrem, no todo ou eín parte, os serviços avançados,responsabilizando
se, em qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA por todos os serviços-

20.13 CientiRlcaro 6tscaldo contrato, imediatamentee por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade veriRcada na execução dos serviços, mantendo um
diário de ocorrências'' durante toda a prestação dos serviços20.14 Elaborar relatórios e parecerestécnicos, a qualquer tempo, durante a execuçãodo objeto

ora contratado, de modo a permitir o efetivo acompanhamento dos trabalhos pela
Funpresp-Exe, sempre que solicitado, a sercin entreguesno prazo fixado pelo fiscal
técnico do contrato.

20.15 Fornecer à Funpresp-Exe, sempre que solicitados, e ein tempo hábil, todos os
esclarecimentos e infomtações necessáriosrelacionados às atividades desenvolvidas por
força deste Contrato.
20.16

Observar os Níveis Mínimos de Serviço (NMS), fornecendo as infomaações necessárias

para seu acompanhamento e aferição
20.17

Não empregar menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maK)res

de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso e insalubre.

contratante, cujo
In,.ag.
20.18 Propiciar todos os meios e facilidades necessáriasà fiscalização.pela
.epresentante terá poderes para suster o serviço, total ou. parcialmente, em qualquer
tempo, sempre que considerar a tnedida necessária,com a devida motivação20.19 Quando especificada,manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica compor;ta
\- ' l
sionais devidamente habilitados, treinados e qualinlcados para a prestação dos
sen'aços.

20.20 Manter a produtividade ou a capacidademínima durante a execuçãodo contrato,
confomle att. 18, inciso 1, alínea"g", da IN St.:l'l/MP n' 4/2014.
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20.21

'\ contratada deve realizar a transição contratual cota transferência de conhecimento

tecnologia e técnicas empregadas,sem perda de informações, podendo ser exigido,
mciusll e, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará
a execução dos scrxriços.

'

'

20.22 0 direito de propriedadeintelectual dos produtos desenvolvidos,inclusix,esobre as
de cada parcela Íde fonna pemlatlcnte.e vierem a ser realizadas, logo após o recebimento

20.23 0s direitos autorais da solução, do prometo, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na
execução do. contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante. sob
pena de multa, sem prejuízo das sanções ciXris e penais cabíveis.
'"''"-"''''

F.'janto ao sigilo e confidencialidadedos dados e informaçõesdisponibilizadas
-vrz vzuu &fturlD IILI(l
pela
Funpresp-Exepara a perfeita execuçãodeste Contrato, a CON'r'RATADA se
compromete

a

20.24.1montei completo sigilo e confidencialidadesobre dados e informações obtidos em
virtude da execuçãodo Contrato, bem colmo sobre todos os resultadose análisesdele
decorrentes obrigação esta \ álida mesmo após o encerramento do Contrato por
qualquer inotix o, transferindo à Funpresp Exc a propriedade dos resultados para todos
os efeitos legais;
'
' '
'''r
20.24.2 responsabilizar-se penal, civil c administrativamente pelos danos causadosdiretamente
à Funpresp Exe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de
seus preposros, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento da fundação;

20.24.3 adorar as medidas e as políticas necessáriasà preservação do sigilo e confidencialidade
dos dados e informações recebidos em virtude da execução deste Contrato
20.24.4 utilizar

os dados e informações

contra to;

recebidos

exclusivamente

para a execução deste

'

20.24.5di\ulgar ,dados e informações somente após a prévia e expressa autorização da
autoridadecoínpetcntc da Funpresp Exc;
20.24.6utilizar empregadoshabilitados para a execuçãodos serviços,em conformidade com as
normas e determinações em vigor
20.25 Assutnir as despesasdecorrentes do transporte, hospedagem e alimentacão em funcho
da execução do objeto;

20.26

Instruir seus empregados quanto à necessidadede acatar as normas internas da
Fundação;

20.27
Quando no ainbicntc da Contratante, manter os seusprestadores de serviços sujeitos às
suas normas disciplinares, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Funpresp'

2]
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20.28 Manter os seusprestadores de serviços e prepostos identificados por crachá, quando em

trabalho: devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinaresda Funpresp-Exe; e
20.29 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a õim de evitar desvio de função.
20.30 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumido.r(Lei n' 8.078/1990),
6cando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspo"dente aos danos sofHdos;
20.31

Apresentar à Conuatante, quando for o caso, a relação nominal dos empregadosque
adentrarão a Fundação para a execução do serviço;

20.32 Arcar com o ânus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto IMciahnente
em sua proposta não' se)asatisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do S I' do art. 57 da Lei n'
8.666/1993;
20.33

Deter instalações, aparellaamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação;

20.34

Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins
de comprovação de atendimento das especi6ícações técnicas.

DASOBRIGAÇÕESDAFUNPRESP-EXE
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21.1

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato po' um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/1993

21.2

Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidadespara a perfeita prestaçãodos
serviços.

21.3

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectosquanUtativos
uahtativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

21.4

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações

21.5

Atestar a nota fiscal/futura correspondente,após realizar rigorosa conferênciados
serviços prestados.

21.6

Efetuar o pagamento no preço e nas condições pactuadas.

21.7

Exigir o cumprimento de todas asobrigaçõesassumidaspela Contratada,de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

21.8

Efetuar asretençõestributárias devidassobre o valor da nota 6lscal/futura fornecida pela
contratada,em conformidadecom o disposto no item 6 do ANEXO XI da Instrução
Nonnativa SEGES/MPDG n' 05/2017.
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21.9

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execuçãodos serviços, hxando prazo para a sua correção

21.10

Nomear Gestor c FiscaisTécnico, Administrativo e Requisitantedo conuato para
acompanhar e fiscalizar a execuçãodos contratos, confomle o disposto no art. 30 da IN

21.11

Encaminhar fomlahnente a detnanda,por meio de Ordem de Serviço, de acordo com
os critérios estabelecidos neste TR, observando se o disposto nos ans. 19 e 33 da IN

21.12

Receber os serviços que estejam em confomudade com a proposta, observando o
disposto no art. 21 da IN SLT]/MP

21.13

n' 4/20]4.

'

Aplicar
CâDl\reisà contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando

21.14 Não praticar fitos de ingerência na administração da Contratada, tMs como:

21.14.] exercero poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar se
aos propostos ou respon:leveispor ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação
prevê o atendimento direto, tais como nos serviçosde recepção
e apoio
ao
usuarlo;
'
'
21.14
21.14

2 direcionar a contratação de pessoaspara trabalhar na empresa Contratada;
3 pro.tnovcr ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
uúUzaçãodestes em advidades distintas daquelas previstas no objeto da contmtação e
em relação à função específica para a qual o uabalhador foi contratado; e

21.14
4 considerar os .trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão
de diárias e passagens.

21.15

22
22.1
22.1.1

22.1.2

Assegurarque os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solucão de
Tecnologia da InfoJ:mação sobre os diversos arteFatose produtos produzidos ao longo
contrato, incluindo a documentação,o código-fonte' de aplicações,os modelos de
dados e as basesde dados, pertençam à Funpresp Exe.

MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Das Ordens de Serviço:
A Ordem de Sen,içoé o insrrumetlto formal pelo qual a Funpresp-Exeencaminhaa
demanda dc serviço para a CONTRÀTA[)A
Todos os serviços serão iniciados, executados, entregues e avaliados em função de
Ordem de Serviço específica,emitida por pessoal competente da Funpresp-Exe

22.1.3

As Ordens de Serviço serão emitidas, acompanhadas,reviradas e recebidas (aceitas)pela

23
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22.1.4 As Ordens de Serviço serão recebidaspela GETIC tanto ein caráter provisório co

em de6lniti\.o

22.1.5 As datas de início e término da execuçãodos serviços serão registradas na próp
Ordem de Serviço.
22.1.6 A interrupção na execuçãodos serviços não interrompe a conlageín dos prazos de
execuçãocontratual ou previstos no planeJamentoda Ordetn de Serviço, salvo por
motivo formalmente Justihcadopela CONTRATADA e aceito pela Funpresp'Exe.
22.1.7 A Ordem de Sen'iço poderá scr replanejada a qualquer momento a critério da Funpresp
Exe, o que será reglstrado no Histórico de Ocorrências.
22.2

Metodologia de execução dos serviços

22.2.1 Todos os artefatos e produtos dos serviços contratados serão avaliados pela equipe da

GETIC, com ex,entualsupor:tetécnico de terceiros.
22.2.2 Serão considerados defeitos:
22.2.2.1

Implementações que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos;

22.2.2.2

Funcionatnento irregular identi6lcado na instalação ou operação do produto,
decorrente dos seus entregávets previstos;

22.2.2.3

Artefatos

docuünentais que

contenhatn

não

confonnidades

redacionais,

incompletude, incompatibilidades, divergências com as especi6lcaçõesou
inconsistênciaseil] relaçãoao padrão adotado no âmbito da Funpresp'Exe;
22.2.2.4

A CONTRATADA

deverá comunicar formalmente a Funpresp-Exe quaisquer

favoresque possatnafetar a execuçãodo serviço impactando os prazos, os custos
ou a qualidade do produto a ser enuegue, quer esses.fatores sejam provocados por
ela ou pela Funpresp-Exe, antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta dessa
comunicação poderá, a critério da Funpresp-Exe, implicar a não aceitação das

justincaúv".
22.2.2.5

A critério da Funpresp-Exe, as ferramentas utilizadas nos processos e os tnodelos e

padrõesdos produtos e artefatos poderão ser atuahzadosem razão de evolução
tecnológica ou metodológica, devendo a CONTjiATADA
corridos.

se adequar em até 30 dias

22.2.2.6

Todos os produtos resultantes dos serviços deverão ser elaborados por proHtssionais
devidamente qualificados.

22.2.2.7

Após o recebimento dos produtos previstos para a Ordem de Serviço, será emitido
Termo de Recebimento Provisório, na ferramenta de abertura de chamados
fornecida pela CONTRATADA.

22.2.2.8

Os produtos entregues serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe da
GETIC.

22.2.2.9

O prazo para a correção das não conformidades é de cinco dias úteis após a
comunllcaçao.

/
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22.2.2.10

A CONTRATADA

poderá solicitar formalmente à Funpresp-Exe a extensão desse

prazo, antes de scu encerramento. Deverá constar da solicitação a proposta de prazo

' a su, l«stincati*,,
22.2.2.11

O prazo para 'ecebimento definitivo dessesserviços será reiniciado após o

recebimentodos produtoscorrigidose a emissãode novo Termo de Aceite
Provisório, quando então serão reavaliadosquanto aos critérios dc qualidade e de

aceitacao

22.2.2 12

]3

Apos a realização das veriHlcaçõese validações ílecessárias,e não havendo ajustes a
realizar, a Funpresp-Exe emitirá o Termo de Recebimento Deâtnitivo.
0 dhnensionamento da equipe para execução adequada do serviço contratado é de

responsabilidadeexclusiva da CONTRATADA, devendo scr suficiente para o
cumprimento integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos
23

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1

'\ fiscalização técnica dos contratos avaliará constanteJnente a execução do objeto e

udizará o Plano dc Fiscalização,conforme modelo previsto no Anexo 111para aferição
da qualidade da prestação dos serviços, devendo hax,er o redimensionamento no
pagamento com l)asc fios indicadores estabelecidos,sempre que a CONA"RATADA
23.1.1

produzir os rcsultados,deixar de executar,Oli ílão executarcom a qualidademínima
exigida as atividadcs contratadas; ou

23.1.2
23.2
23.3

deixar de utilizar materiais c recursos humanos exigidos para a execução do servico, ou
utiliza-los cota qualidade ou quantidade inferior à demandada.

A utilizaçãodo Plano de F'iscalizaçãonão impede a aplicaçãoconcomitante de outros
lnecanlsmos para a avaliação da prestação dos serviços.
Durante a execuçãodo objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para e''içar a sua degeneração,devendo intervir para requerer
à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constata(las.
'

23.4

O fiscal técnico deverá apresentarao proposto da CONTRATADA a avaliaçãoda

execução
do objeto ou, se for o caso,a avaliaçãode desempenho
e qualidadeda
prestação dos serviços realizada

Ein hipótese alguma, será admitido que a própria CON'r'RATADA

materialize a

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
23.6

A CONTRATADA poderá apresentar iusdnlcativapara a prestação do sen,iço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comp'ovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente dc favores
imprevisíveis

23.7

e alheios ao controle

do prestador.

Na hipótesede comportamento contínuo de desconformidade da prestaçãodo serviço
em relação à qualidade exigida, bem colho quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatorcs redutores, devem ser aplicadas as
sançõesà CONTRATADA de acordo com as regrasprevistas no ato convocatório
25
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23.8

O hscal técnico poderá realizar

escolhido sejasuficiente paraaferir o
23.9

0 6tscal técnico, ao verificar que houve
pactuado, sem perda
autoridade responsável para que esta prof
efetivamente realizada, respeitando-se os

previstos no S I' do art. 65 da Lei n'
23.10

A confon-nidade do material a ser utilizado
veri6tcada juntamente com o

na

detalhada,de acordo com o
informando as respectivas quantidades e
qualidade e forma de uso.

reoresentantes da Contratante, especialmente designados.
23.12

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1993.

H:;

H ãã

l:l :::u ::

23.14

8.666/1993.
23.15

A Funpresp'Exe será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte.os serviços
todos, se em desacordocom o Contrato, devendo a Lontrataaa rerazcr us ;ç-"-yurejeitados sem ónus adicionais.

23.16 A assistênciada fiscalizaçãoda Funpresp'Exe, de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da Contratada, na prestação dos serviços a serem executados.
23.17 Exigir a apresentação Juntamente com a nota nlscal/futura, dos documentos
relacionados abaixo para conferência e posterior ateste:

/
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a)

Certidão Negativa de Débito da Previdência Social -- CND;

Certidão Conlunía Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dí\lida

')

Certidão

Negativa

de

Débitos

das

Fazendas

F.H.,.l

X LU\-Lal,

Estadual

e

Distrital/N4unicipal de seudomicílio ou sede;
d)

Certidão de Regularidadedo FGTS -- CRF;

HL

: L: T: l; :Bela

documentaçãomencionadano art. 29 da Lei 8.666/93;

f)
23.18

Certidão relativa à inexistência de débitos trabalhistasextraída do sido

23.19

...:':lF
ãUHii\FI: B:K l:: :
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DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

24.1

10520/2{mfraçao
ad=:iinistrativa
nos termosda Lei n' 8.666/1993e da Lei n'
24.1.1

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidasem decorrência da
24.1.2
24.1.3

24.1.4

ensejar o retardamento da execução do objeto;

falllar ou fraudar na execução do contrato;

comportar-sede modo inidâneo; e

24.1.5 cometer fraude 6lsca].
24.2
CONTRATADA

às seguintesipex*cd,=lespa:cia]

ou total

deste Contrato

sujeitará

a

,)

Ad\ edl:ncia. por.escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim
Exe;
b)

; aquelas que nao acarretem pre)uízos significativos par' a Funpresp-

multa:

'';;:;iil:=
riun: i.=s
u,=z=,:'í.I'.J=:';.J:.::=
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promoüda a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a I'unpres:'l:xe pelos
prquizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
na alínea anterior.

24.3

A sanção de declaração de inidoneidade observa a competência prevista na Política de

Alçadas da Funpresp-Exe, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de lO (de2) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação

24.4

As sançõesprevistasneste instrumento são independentesentre si, podendo ser
aplicadas de fortna isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

24.5

A multa deveráser recolhida no prazo máximo de lO (dez)dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela Funpresp'Exe.

24.6

Não será aplicada multa se, compro''adatnente,

o atraso da execução dos serviços advir

de caso fortuito ou motim,ode força muor.
24.7

As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 14.1 poderão também ser aplicadas

às empresas, em razão do presente contrítto:

a) tenham sofrido condenaçãodefinitiva pot praticarem fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

b) tenham praticado fitos iHcitos,visando frusuar os objedvos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Funpresp'Exe em virtude

de fitos Matos praticados.

;' .:===

24.8

diariamente, na

Lei n' 9.784/1999.
24.9

A autoridade competente, na aplicação das sanções,levará em consideração a gravidade

da conduta do infratot, o caráter'educativo da pena, bem como o dano causadoà
Funpresp-Exe, observadoo princípio da proporcionalidade.
24.10

As penalidadesaplicadasserãoobrigatoriamente registradasno SICAF, semprejuízo das
demais cominações legais.
28
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DO PAG,AMENTO

25.1

O pagamento deverá .ser efcniado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre
no mês subsequente

da prestação

do serviço.

'''

"r

25.1.1 A nota Htscal/futura,
contendoo detalhamentodos ser\riçosexecutados,deveráser
entregueà Funpresp-Exe com pe]o menos ]0 (de2) dias de antecedênciada data limite
de pagamento.
25.2

Os pagamentos decorrentes de despesas.cujos valores nào ultrapassem o limite de que

trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuadosno prazo de até 5
(cinco) dias da Lei on 8.dos da data da apresentação da nota fiscal/natura, nos tempos do
25.3

U..pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesta" r'''
pelo
serxridor/empregado competente, condicionado esteato à verificação da confomudade

da nota fiscal/futura apresentadaem relaçãoaos serviços efetivamenteprestados e aos
inateiiais

25.4

etnpregados.

'

Havendo erro na apresentação,da.nota fiscal/futura ou dos documentos pertinentes à
corltratação, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
sancadoras.Nesta hipótese, o prazo par'. pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ânus para a F'unpresp Exe

25.5

Nos Lenhosdo artigo 20, 111,da IN SLTI/MP n' 04/2014, será efetuada a retenção ou
glosa do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:
'
: ' ''' '" '"''v

25.5.1 não produziu os resultadosacordados;
25.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
i-nínima exigida;

'

25.5.3 deixou de.utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da Solução

de Tecnologiada Infonnação, ou utiliza los com qualidadeou quantidadeinferior à

demandada;''
25.6
25.7

A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente,mediante anuência da
Funpresp-Exe.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento

25.8

Antes de cada pagamento à CONTRATADA,
será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência
25.9

Consertando-se, lutlto ao SICAb', a situação de irregularidade da CONTRATADA.

será

proslidenciadasua adx'ertência,por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
egularize sua situação ou? no.mesmo prazo, ap'esente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Funpresp Exe.
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25.10

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Funp
Exe deverá comunicar aos órgãos responsavets pela fiscalizaçãoda regularidade 6is
bem como quanto à existência

quanto à inadimplência da CONTRATADA,

pagamento a ser efetuado, para que se)arn agiu: dos os meios pertinentes e necessári
de seus créditos
para garantir o recebimento
25.11

Persistindo a irregularidade, a Funpresp-Exe deverá adorar as medidas necessáriasà
rescisãocontratual nos autos do processo administrativo correspondente,asseguradaà
CONTRAT-ADA

25.12

a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até quc sc decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA

r"'"''l

não regularize sua

situação junto ao SICAF
25.13

Somente por motivo de economicidade, segurança .nacional ou outro interesse público
de dta relevância, devidamente Justificado, em qualquer caso, pela autoridade máxima
da Funpresp-Exe, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA

inadimplente no SICAF
25.14

Quando do pagamento,será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

25.14 l A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as

atividades de prestaçãode serviços previstas no S5'-C, do artigo 18, da LC 123/2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o p1lqi!!)ente
'Nata condicionado à apresentaçãode comprovação, por meio de.documentooficial, de
que faz lus ao tratei-nentotributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
25.15

Nos casosde eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTAR.ATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, bicaconvencioílado que a taxa de compen:açao

6manceim devida pela Funpresp-Exe, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = 1 x N x Vl], sendo:
ENI = Encmgos moratóíios;

N: Número de dias entre a data pi:evista para o pagamento e a do efetivo

pagamento

: \ralos da parcela a ser paga.

l = Índice de compensação hnanceira : 0,0001 6438, assim apurado

/

(TX -: IOO)
365

7X = Parcantuat da tara apizíat :: 6%

CÕ-.ioo)
365
0,0001Õ438

/f

\../
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26

DOREAJUSTE

26.1

Decorados ]2 (doze) mes.csda data da assinaturado Contrato, o valor correspondente

26.2

arltenoraodosmarcosinici2lc final.

'

~'

26.3

Caso o.índice estabelecido para realustatnento x,enhaa ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utiHzado, será adorado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislaçãoentão eln \rigor.
26.4
Na ausência de prex'isco legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
onlcial, para reajustamento do preço do valor rem.nascente. '

26.5

' '' '

Nos reajustessubsequentesao pritneiro, o interregno mínimo de um ano serácontado
a p'rür dos cfcitos financeiros do último reajuste.

/
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ANEXO l DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE COMPROMISSOE MANUTENÇÃO DE SIGILO
rON':
OWnTO.

GESTORDO CON'lliHTO.'

COjVlliH
COJVlliHT:.{DH..
PREPOITOl)H CO.

1:1,'1:

da

) declaro estar ciente

deCPF'n'

Eu.
habilitação

que

me

foi

conferida

para

manuseio

da/do

No tocante às atribuições a mim conferidas, no âmbito do Termo de Responsabilidade acima

referido, comprometo me a:
a) manusear a(s) base(s) de dados apenas po' :'ecessidade de serviço, ou em caso de
determinação expressa, desde que legal, de superior hierárquico;
b) manter a absoluta cautela quando da exibição de dados em tela, impressora, ou, ainda,
na gravação em meios eletrõnicos, a Gimde evitar que deles venham a tomar ciência pessoasnao
autoúzadas;

c) utilizar a(s)base(s)de dados esuitamente conforme demandadopela Funpresp'Exe;
e

d) manter sigilo dos dados ou informações sigilososobtidas por força de minllas
atribuições,abstendo-mede revela-los ou divulga-los, sob pena de incorrer nas sançõescIvIs e
penais decorrentes de eventual divulgação.

Brasília.

de

de

N'OME:
MATRICULA
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ANEXO ll DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE CIÊNCIA
CONTRATON':
onlnTO.
GESTORDO CON'l'RATO.
CON'l'R,4T,4NIB:
(DN7 .RHTHI)H.PROPOSTO D.4 CON'FR,41.dD,4:

E

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e

conhecer
a declaração
de manutenção
de sigilo e das normasde segurança
vigentes
na
Contratante
'
'
'
Brasília,

de

de

CIENCIA
I'uncioílários da Contratada

N'OME:
MATRÍCULA:

NOME:
MATRÍCULA

N'OME:
MATRÍCULA:

NOME:
MATRÍCULA

NOME:
MATRICULA;

NOME:
MATRÍCULA

N'OME:
MATRÍCULA:

NOME:
MATRICULA

NOME:
MATRICULA

N'OME:
MATRICULA
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ANEXO 111DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANO DE FISCALIZAÇÃO
CONTRATO N'':
ORI)EA4DE .FERI/JÇON'
PREPOITOl:)H C0;VTliHTH12d
ll)HT)4:

Fónnula:

Não se lca desconto ou
Aceitável
Não se al)fica desconto ou
Entre 85% e 99,9% Aceitável
Entre 75% e 84,9%: Sancionável 2% sobre o valor da OS
Sancionável 5% sobre o valor da OS
Abaixo de 75%

Acima de 100%
Retenção ou glosa:
Resultado
ndicador:

do

:cosa

IPM

2. Indicador de Atendimento Tempestivo (IAT)
Aplicado aos serviços:

íanutencão correUva
funcionais e subsequente

Metas a cumprir:

fvlanutenção corretiva com íeaiizaçãó de testes Exe.
o no ambienteda Fu res
disponibiliza-

Periodicidade

.À cada OS emitida, após a homologação da entrega
-o) x 100

Fórmula

xmxw.funpresp.com.br
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Até 100%:
Retenção ou glosa
Resultado

Aceitável

Entre 100,1% e 150'>& Sancionável

1% sobre o valor da OS

Entre 150,1% e 200%: Sancionável 2n%osobre o valor da OS
Acima de 200%
Sancionável

indicador:

Gestor do Contrato
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ANEXOlIDOEDITAL
MODELODAPROPOST A
fnz a einDresa

)
'

'Vt/V''"

l

\==Uey#"'

X

CNPJ

(MF)

n'

telefone

fax

para execução dos serviços

e-maü

abaixo relacionados

DADOSDOPROPONENTE
NOME:
RAZÃOSOCIAL:
CNPJN':
ENDEREÇO COMPLE ro
TELEFONES:
E-MAIL:
VALIDADE DA PROPOSTA:

(nàoinferior a 60 dias)

DADOS DO SIGNATÁRIO DO CONTRATO: NOME, RG, CPF, PROFISSÃO,ESTADO CIVIL E
ENDEREÇO.

Unidade
de

Serviço

medida

@)
Volume

Estimado
Mensal

(B)
Volume
Estimado
Anual

(E) = (B x C)

(c)
Valor
unitário

(D)=

(A x C)

Valor mensal

Valor total
estimado

Ponto de
de

soluções

software

de

Função

Ponto de
soluções

software

Função

TOTAL

Brasília DF,

de

de

Assinatwa
Tdenti6ícaçãodo Representante Legal

/
i:y';:ÚH=':::#;.:.
,''.

l

FUNDAÇÃO DE PREviDÊNciA
COMPLEMENTAR DO
SERÁ:DOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
ANEXO 111DO EDITAL
MINUTADOCONTRATO
TERMO DE CONTRATO N'
PROCESSO ADMINISTRATIVO

1.

/2017
N'

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJEVO

::

./2017
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IBltmeJi!!«Pi
software

IHEtiMl=ãtut6ni!

!1lHgiW=Su=KHillêxêluH1111«191

sofnvare

TOTAL

2.

CLÁUSUl-A SEGUNDA-DAVIGÊNCIA

os seguintes requisitos:

2.1.1 os serviços tenham sido prestados regulamlente;
2.1.2 este)a formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1.3 sejajuntado relatório que discorre sobre a execução do contrato, com intortnaçóes de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4 seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém
interesse na realização do serviço;

2.1.5 selacomprovado que o valor do contrato permaneceeconomicamentevantajosopara a
CONTRATANTE;
2.1.6 haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
2.1.7 seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habibtação-

2.1.8 A CONTRATADA
2.2

não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediantecelebraçãode tertno aditivo.

Funpresp-Exe
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3. CLÁUSULATERCEIRA-DOPREÇO
O valor total da contratação é de R$
Unidade
de

Serviço

medida

de

soluções

de

Mensal

Ponto de
F'unção

sofnvare
de
soluções
Sofnvare

@)

Volume
Estimado

de

Ponto de
Função

TOTAL

üü0&H$R:Hla$P=H

4.

5.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

mês s Osequente da peel'ra se eo sendo mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre no

5.1.1 A nota fiscal/futura, contendo o detalhamenro dos serviços executados, deverá ser
pagamento

n .Lai'l l E com pelo menos 10 (de2) dias de antecedência da data limite de

h dWidÇ:l::='$
:: i ãll F li

hl?i$1ü$n;
Funpresp-Exe
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5.5 Nos teimas do art. 20, 111,da IN SLTT/MP n' 04/2014, seráefetuadaa retençãoou glosa
:ls
do pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sançõescabív
se constate que a CONTRATADA:
5.5.1

não produziu os resultados acordados;

5.5.2

deixou de executar as at:ividadescontratadas, ou não as executou com a q
mínima exigida;

5.5.3

deixou de utilizar materiais e recursoshumanos exigidos para fornecimento da Solução
de Tecnologia da Informação, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior à
demandada;

5.6

A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequeílte, mediante anuência da

CON'l'RATANTE.
5.7 Seráconsiderada data do pagalr\eito o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento

5.8 Antes de cadapagamentoà CONTRATADA, será realizadaconsulta ao SICAF para
verificar a manutençãodascondições de habilitação exigidasnestecontrato.
5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação dc irregularidade da CONTRATADA, será
providenciada sua advertência, por escrito, pata que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da CONTRATANTE.

5.10 Não laavendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente? a
CONTRATANTE

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 6lscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, betn como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam-n
acionados os meios pertinentes e necessáriosp"a garanta o
recebimento de seus créditos.

5.11 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE

deverá adotar as medidas necessáriasà

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, asseguradaà
CONTRATADA

a ampla defesa.

5.12 Havendo a efedva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até

que se decida pela rescisãodo contrato, caso a CONTRATADA

não regularize sua situação

Junto ao SICAF

5.13 Somentepor motivo de econotnicidade,segurançanacional ou outro interessepúblico de
alta relevância, devidamente justi6lcado, em qualquer caso, pela autoridade máxima da

CONTRATANTE, não será rescindidoo contrato ein execuçãocom a CONTRATADA
inadimplente no SICAF
5.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.14.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividadesde prestaçãode serviços previstasno S5'-C, do artigo 18, da LC 123/2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,
observando se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação
de comprovação,por meio de documento oficial, de que faz lus ao tratamento
tributário favorecido previsto rla referida Lei Complementar.
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5.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
conconido,

não tem.a

de alguma comia, para tanto, bica convencionado que a taxa de compensação

6lnanceiradevida pela CONTRATANTE? entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fónnula:
" ""

El\'t = 1x N x vP, sendo
EA'l = Encargos inoratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamcnto e a do efetivo pagamento;
VP = Valor

da parcela a ser paga.

l = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
Crx-: tooj

/

3Ó5

7'X' = Porca?ilha! cla taro! anual = õ%
(6 -: 100)
3ÓS

0,00016438

CLÀUSULASEXTA-DOREAJUSTE

6.1

Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato, o valor correspondente

aos serviços será [eajustado

aplicando

se o

dor Amplo

-

!:l?ÇA- acumuladono período,nos tenros da Lei n' 8.666
anterior ao dos marcos inicial e âlnal
63
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer fomla
nao po:sa mais ser utilizado, será adorado eln substituição o que vier a ser deterlúnado pela
legislação então eín vigor.
6.4

Na ausênciade previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerào novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

6.5

Nos reajustessubsequentesao primeiro, o interregno mínimo de um ano serácont,do a

p"tir

dos efeitos ninancciros do úlúno reajuste

7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 0 garantidor não é par.relegítima para âígurar em processo administrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apura' prejuízos e/ou aplicar sançõesà Contratada (inscndo pela
7.2

0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a F'uíldação a promover a rescisão do

contrato por descumprl::lento ou cumprimento irregular de suascláusulas,conforme dispõem
os incisos le ll do art. 78 da Lei n' 8.666/1993.

'

'

7.3 A CONTRATADA, no prazode até lO (de2)diasapósa assinaturado Termo de
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado.
que será liberada de acordo com as condições previstas neste instrumento, confomle disposto
no art. 56 da Lei n' 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

Funpresp-Exe
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7.3.1 A inobservânciado prazo suado para apresentaçãoda garantiaacarretaráa aplicação de

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o,,($;;=mlaabK
máximo de 2%(dois por cento).
Jéw"' ,l 9.Ó»ibK

?":=:r\: :"««f-; 4r''â

;l;:"l::::l: :=::1=
, ;?{.'@.'''?j"f''« ,.'-m""T

dos pagamentos (devidosà CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento). do valor «eS
contrato a título de garantia, a serem depositados junto à CONTRATANTE, eln dinheiro, comi\q(
correção monetária.

7.4

''"C4'n~n''

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um

período de 90 (noventa) dias após o término da vigência conUatual, conforme item 3.1 do Anexo

Vll-F da IN SEGES/MPDG
7.5

n' 5/2017.

A garantia assegurará,qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.5.1 prejuízosadvindosdo não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

7.5.2 prejuízos causadosà CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentesde culpa ou dolo
durante a execução do Contrato; e

7.5.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTjiATANTE à CONTRATADA.
7.6

l
A modalidade segurogarantia somente será aceita se contemplar
todos os eventos

indicados acima.

7.7 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica da CONTRATANTE,
com correção tnonetàna.

7.8

No casode alteraçãodo valor do conuato, ou prorrogaçãode suavigência,a garantia

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições

7.9

Se o valor da garantiafor utilizado total ou parcialmenteem pagamentode qualquer

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de lO
(dez) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.
7.10 A CONTRATANTE

não executaráa garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes

hipóteses:

7.10.1 caso fortuito ou força maior;
7.10.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
7.10.3 descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de fitos ou fatos praticados

pelaCONTRATANTE;e
7.10.4 fitosilícitosdolosospraticadospor servidores/empregados
daCONTRATANTE.
7.1 1 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas neste item.
7.12 Será considerada extinta a garantia:

7.12.1 com a devolução da apólice, carta nlança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
CON'].'RATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as cláusulasdo Contrato;
\
ecutivo -- b'unpresp Exe'
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7.12.2 no prazo de 90 (nox'ente)diasapós o ténnino da vigência,casoa CONTRATANTE
nao cotnutuque a ocorrência de sinistros
8.

CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 0s .serviços contratados serão executados de fortna contínua e indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

8.2 0 acompanhamento e a fiscalização da execuçãodo contrato consistem-se na verificação
da confomlidade da prestação dos serviços e da alocução dos recursos necessários.de fom)a a
asseguraro perfeito cumprhnento do contrato, dex'endo ser observado o disposto nos artigos

58, inciso 111,66, 67 e 73 da Lei n' 8.666/1993 e do art. 6' do Decreto n' 2.271. de ]997.
J..devendo
ser exercidos por um ou mais representantes da Contmtai)te,'especalmenre
designados..

8.3 0 responsável pelo acompanhamento e õlscalizaçãodeverá ter a experiência necessária
p':* o.acomp'nhamento e controle da execuçãodos serviços e do contrato, cuja incumbência
e monitoras constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar pre)uízos, devendo
intervir par' corngu ou aplicar sançõesquando veriâlcar un] viés contínuo de desconformidade
da prestação do s.crviço à qualidade exigida, no tocante às suas atribuições, podendo, inclusive.

culminar en] rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666/1993
8.4

A execução dos contratos deverá ser acoinl)anhada c fiscalizada por tneio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuiação dos aspectos mencionados no art 47 c no
ANEXO V,item2.6,i,ambos da IN n'05/2017.
'
' "'-- -' - -'

8.5 A fiscalizaçãode que trata esta cláusulanão exclui nem reduz a responsabilidadeda
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicõcs técnicas,vícios redibitórios,'ou emprego de imaterialinadequadoou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta,não implica em corresponsabilidadeda Contratante ou de seus
agentese prepostos, de confon-nidade com o art. 70 da Lei n' 8.666/1993
8.6 A CONTRATANTE será reser\ ado o direito de rejeitar no todo ou em parte os scrvicos
prestados, sc em desacordo com o Contrato, devendo a CONTlü\TODA
refazer os serviços
rejeitados

8.7

sem ânus adicionais.

''

A assistênciada âlscalizaçãoda CON rMTANTE,

responsabilidade da CONTRATADA,

"'

''

de nenhum modo diminui ou altera a

na prestação dos serviços a serem executados.

8.8 Exigir a apresetlíaçãojuntamente com a nota fiscal/farura, dos documentos relacionados
abaixo para conferência c posterior ateste
8.8.1 Certidão Negativa de Débito da Prcvidêtlcia Social-- CND:
8.8:2 Certidão Conjunta Negativa de [)ébitos re]ativos a Tributos Federais e à Dívida Avivada
União;
8.8.3 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas bedera], Estadual e Distrital/À'municipal de
seu domicílio ou

sede;

8.8.4 Certidão de Regularidade do FGTS

' ' ' "'-"r

CRF;

/
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8.8.6Certidão relativa à inexistênciade débitos uabalhistasexuaída do
8.9

O representante
daCONTRATANTE deverápromovero registrodas ocorrên

verificadas, adorando as providências necessárias ao õlel cumpria-mento das cláusulas conUatuMS

conforme o disposto nos S$1o e 2o do art. 67 da Lei No 8.666/1993
8.10 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigações e re.sponsabilidadesassumidas

pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administratix'as, prewstas neste
instrutnento e na legislação'vigente, 'podendo culminar em rescisãocontratual, confonne
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei No 8.666/1993.

9.
9.1

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Acompanhar

e fiscalizar a execução do Contrato por um 'epresentante especialmente

designado,nos termos do art. 67 da Lei n' 8.666/1993.

9.2

Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidadespara a perfeita prestação dos

serviços.

9.3 Acompanhar e âtscalizara execuçãodo objeto do contrato, sob os aspectosquantitativos
e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
9.4

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações.

9.5

Atestar a nota nlscal/futura correspondente,após realizar rigorosa conferência dos

serviços prestados.
9.6

Efetuar o pagamento no preço e nas condições pactuadas.

9.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidaspela CONTRATADA,
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.8

de acordo

Efetuar as retençõestributárias devidassobre o valor da nota Rlscal/futurafornecida pela

CONTRATADA, em conformidadecom o dispostono item 6 do ANEXO XI daInstrução
Normativa SEGES/MPDG n' 05/2017.

9.9

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuaisimperfeiçõesno

cu-se da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção

9.10 Nomear Gestor e FiscaisTécnico, Administrativo e Requisitantedo contrato para
acompanhar
e Hlscalizar
a execuçãodos contratos,conformeo dispostono art. 30 da IN
SLTI/MP n' 4/2014.
9.11 Encaminhar fonnalmente a demanda,por meio de Ordem de Serviço,de acordo com os
critérios estabelecidosneste instrumento, observando-seo disposto nos artigos 19 e 33 da ]N

SLTI/MP n' 4/2014

9.12 Receberos serviçosque estejamem conformidadecom a proposta,observandoo
disposto no art. 21 da IN SLTI/MP n' 4/2014.
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9.13 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais,

'

quando cabíveis.

9.14 Não praticar fitos de ingerência na administração da CONTRATADA,

''''-"'''

tais como:

9.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CON'lltATADA,
devendo
reportar se somente aos prepo.sãosou respo:'sáveis por ela indicados, exceto quando o objeto

da
contrataçãopre''ir o atendimentodireto, tais como nos ser\aços'de recepção
e apoio
ao
usuano;
''
'

9.14.2 ditecioí)ar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;
9.14:3 promover ou aceitaro desvio de funções dos trabalhadoresda CONTRATADA.
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação
e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contmtado; e
''''-'
9.14.4

considerar os Uabalhadores da CONTRATADA

como colaboradores eventuais do

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especiahnente para efeito de coílcessão

de diárias e passagens

q15 Assegurarque os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do
contrato, incluindo a doctunentação,o Código-fonte de aplicações,os modelos de dados e as
bases dc dados, pertençam à CONTRATANTI

10. CLÁUSUl-A DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA
10.1 Executar os ser\aços confortne especificaç(1)es
desteTermo dc Contrato e de sua proposta,
com a alocaçào dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contmtuais.

Apresentar, quando da assinatura do Contrato, as comprovações para o seu Gerente
'
'
'

Técnico indicado, a saber:

l0.2. 1 experiênc.iamínima de 3 (três) anos na condução dc serviços compatíveis com o objeto

em liderança de times ágeisem proletos de construção de sofKvare utilizando a metodologia
'Ó''
.frn/m, mediante apresenraçào de declaração da adjudicatária, acompanhada de currículo do
prohssioílal;

e

l0.2.2 formação de nível superior, graduação ou pós-graduação, em Tecnologia da Informação

Educacão(MEC) s com diploma fornecido por instituição reconhecidapelo Ministério de
l0.3 À'manter,durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas para a contratação.

l0.4 Atender prontamenteas reclamaçõesda CONTRATANTE, r'"''''uv
prestando os
csclarectmentos devidos e efetuando as correçõcs e adequaçõesque se fizerem necessanas
0.5 Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que vcri6icar na execução
dos serviços ou a iminência de fatos que possanaprejudicar sua execução: apresentando razões

justi6icadoras,que serãoobjeto de apreciaçãopela CONT.RATANT'E.
l0.6 Exercer a direção técnicae administrativa, utilizando de mão dc obra especializadasem
vínculo eínpregatíciocom a CONTRATANTE, promovendo o controle de jornada e
dos serviços,relacionado a execuçãodo Contrato

/
:::::'Bi'
'.l
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l0.7

Responsabilizar se por todas as despesas com Imaterial, mão de obra, acidentes de
Uabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e cot-nerciais,transportes, imateriais,
seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer

,,..(=mE-!....

outras despesasnecessáriasà perfeita execuçãodos serviços contratados, cuja inadimplência nãclp6aa" ' 'ó.ê
transfere responsabilidade
à CONTRATANTE.
0,3é '9
i-' ' ''' '' '
//güi.
ã' t"lS,..,Z....#v-.-l0.8 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.

lii ...:ll&"
8
l0.9 Designar formalmente um preposto responsável pela execuçãodos serviços, que será }$B,. Rd"ica :$/
pessoade contadoentre a CONTRATADA e a Fiscalizaçãoda CONTRATANTE.
s;::3{iU:ii9)
10.10 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantesda execução ou dos materiais
empregados, no prazo suado pelo fiscal técnico do Contrato.
10.11 Responsabilizar-se pelos danos causadosdiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a âtscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE.

lO.12Abster se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades executadas sem prévia autorização da CONTRATANTE.
lO.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avançados, responsabilizando
se, em qualquer caso, única e exclusivamente a CONTRATADA por todos os sen'içou

lO.14 Ciendficar o fiscal do contrato, imediatas-neste
e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou iri:egularidadex'edificadana execuçãodos serviços, mantendo um "diário de
ocorrências" durante toda a prestação dos serviços.
lO.15 Elaborar relatórios e pareceres técnicos, a qualquer tempo, durante a execução do objeto

ora contratado,de modo a permitir o efetivo acompanllamento
dos trabalhospela
CONTRATANTE,

sempre que solicitado, a serem ente:eguesno prazo fixado pelo fiscal técnico

do contrato.

lO.16Fornecerà CONTRAT./\NTE,sempreque solicitados,e eln tempohábil, todos os
esclarecimentos e informações necessáriosrelacionados às atividades desenvolvidas por força
deste Contrato.
lO.17 0bsewar

os Níveis Mínimos

de Serviço (NMS),

fornecendo

as informações

necessárias

para seu acompanhamento e aferição.
lO.18 Não etnpregar menor de dczesseisanos, exceto na condição de aprendiz para os maiores

de quatorze anos, nem permitir a utilização do ti:aballlo do menor de dezoito anos em trabalho
soturno, perigoso e insalubre.
lO.19 Propiciar todos os meios e facilidades necessáriasà Rlscalizaçãopela contratante, cujo
representante terá poderes para suster o serviço, total ou parcialmente,ein qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessária,com a devida motivaçãol0.20 Quando especificada, tnanter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta
por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para a prestaçãodos serviços

l0.21 Manter a produtividade ou a capacidademínima durante a execuçãodo Conuato,
conforme art. 18, inciso 1, alínea"g", da IN SLTJ/MP n' 4/2014.
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I0.22A CONTRATADA deve realizar a transiçãocontratual com transferê:.ciade
conhecimento: tecnologia e técnicas empregadas,scm perda de informações, podendo ser
exigido, inclusive,a capaciraçãodos técnicosda CONTRATANTE ou da nox,aempresaque
continuará

a execucão dos servicos.

l0.23 0 direito de propriedadeintelectual dos produtos desenvolvidos,inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que aderem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, dc forma permanente

l0.24 0s direitos autorais da solução, do prometo,de suas especinlcaçõestécnicas, da
documentação produzida e congênercs, e de todos os demais produtos gerados na execuçãodo

contrato, inclusive aquelesproduzidos por terceiros subcontrarados,ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de naulta,sem prejuízo
das sanções civis e penais cabíveis

l0.25 Pertencem à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais
das soluções entregues, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados.

]0 26 (quanto ao.sigilo e conâidencialidadcdos dados e informações disponibilizadas pela
CONTRATANTE

para a perfeita execução deste Contrato, a CONTRATADA

se compromete

l0.26.1 tllanter completo sigilo e connidctlcialidadesobre dados e informações obtidos em

virtude da execuçãodo CotlEíato,bcm como sobre todos os resultadose análisesdele
decorrentes, obrigação esta x.andamesmo após o encerramento do ConttaEOpor qualquer
motivo, transferindo à CONTRATANTE a propriedade dos resultadospara to(ios os efeitos
legais;

10.26.2 responsabilizar-se penal, civil e administrativamente pelos danos causadosdiretamente
à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de

seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidadea nlscalizaçàoou o
acoínpanhaínento da CONTRATANTE;
l0.26.3 adorar as medidas e as políticas necessáriasà preservaçãodo sigilo e conhdencialidade
dos dados e informações recebidosem virtude da execuçãodesteContrato;

]0.26.4 utilizar os dados e informações recebidos exclusivamente para a execução deste
contrato;
l0.26.5 dix,ulgar dados e informações somente após a préx'ia e expressa autorização da
autoridadecomperentedaCONTRATANTE;c

'

'

'

l0.26.6 utilizar etnpregadoshabilitados para a execuçãodos ser\riços,em conformidade com
as normas e determinações em vigor
10.27 Assutnir as despesasdecorrentes do transporte, hospedagem e alimentação em função da
execução do objeto;

l0.28 Instruir seus empregadosquanto à necessidadede acatar as nonnas internas da
CONTRATANTE
l0.29 Quando no ambiente da CONTRATANTE,

manter os seus prestadores de serviços

sujellll: as suas normas disciplinares,porém sem qualquervínculo empregatíciocom
Fundação de Previdência C
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10.30 Manter os seusprestadores de serviços e propostos identiÊlcados por crachá quando eln
trabalho. devendo substituir imediatamentequalquer um deles que se)a considerado

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE.
l0.31 Instruir seusempregados a respeito das atividadcs a
a não executar atividades não abrangidas pelo conUato,
CONTRATANTE toda e qualquer: ocorrência neste sentido, a 6un de evitar desvio de

l0.32 Responsabilizar-sepelos vícios e danos decorrentes da execuçãodo objeto, d
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078/1990), ficando
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos

a CONTRATANTE

pagamentos devidos à CONTRATADA,
l0.33 Apresentar à CONTRATANTE,

o valor correspondente aos danos sofridos.
quando for o caso, a relação nominal dos empregados

que adenuarão a Fundação para a execução do serviço
l0.34Arcar

com

o ânus decorrente

de eventual

equívoco

no dimensionamento

dos

quantitativos de sua proposta, dex'endocomplementa-los, caso o previsto inicial-Denteeí-nsua
proposta não seja satisfatóriopara o atendimento ao objeto da licitação, excetoquando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do S I' do art. 57 da Lei n' 8.666/1993.
l0.35 Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação.

10.36 Fornecer, sempreque solicitado, amostra para realizaçãode Prova de Conceito para Rins
de comprovação de atendimento das especificações técnicas.

11

CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - MODELO DE EXECUÇÃODO

CONTRATO
11.1 Das Ordens de Sewiço:
1 1.1.1 A Ordetn de Serviço é o instrumento formal pelo qual a CONTRATANTE
a demanda de serviço para a CONTRATADA.

encan)unha

11.1.2 Todos os serviços serão iniciados, executados,entreguese avaliadosem função de
Ordem de Serviço especí6lca, emitida por pessoal competente da CONTRATANTE.
11.1 .3 As Ordens de Serviço serão emitidas, acompanhadas, reviradas e recebidas (aceitas) pela

GE'HC
11.1.4 As Ordens de Serviço serão recebidas pela GETIC tanto em caráter provisório como
em definitivo.

11.1.5 As datas de início e término da execuçãodos serviços serão registradasna própria
Ordem de Serviço.

11.1.6 A interrupção na execuçãodos serviços não interrompe a contagemdos prazos.de
execuçãocontratual ou previstos no planejamento da Ordetn de Serviço, salvo por motivo
formalmenteJustificadopelaCONTRATADA e aceitopelaCONTRATANTE

11.1.7 A Ordem de Serviço poderá ser replanejadaa qualquer lnoinento a critério
CONTRATANTE,

o que será registrado no Flistórico de Ocorrências.

11.2Metodologia de execução dos serviços
1 1.2.1 Todos os artefatos e produtos dos serviços contratados serão avaliados pela equipe da
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GETIC, com eventualsuportetécnicode terceiros
1 ] .2.2

Serão considerados

11.2.2.1

defeitos:

Implementações que estejam cm desacordo com os requisitos estabelecidos;

11.2.2.2

Funcionamento irregular identificado na instalação ou operação do produto:

decorrente dos seusentregáveis previstos;
11.2.2.3

Artefatos

documentais

que contenham

nào confomudades

redacionais.

incompletude? incompatibilidades, divergências com as especificações ou inconsistências em
relação ao padrão adorado no âmbito da CONTRATANTE;

11.2.2.4 A

CONTRATADA deverá comunicar formalmente a CONTRATANTE

quaisquer Estoresque possamafetar a execução do serviço hnpactando os prazos, os custos ou
a qualidade do produto a ser entregue, quer esses favores sejam provocados por ela ou pela
CONTRATANTE,
antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A Falta dessa comunicacão
poderá, a critério da CONTRATANTE,

implicar a não aceitaçãodas justificativas.

11.2.2.5
A critério da CONTRATANTE, as ferramentasutilizadasfios processose os
modelos e padrões dos produtos e artefatos poderão ser atualizadoscm razão de evolução
tecnológica ou metodológica, devendo a CONTRATA[)A
se adequar en] até 30 dias corridos
11.2.2.6

Todos os produtos resultantes dos serviços deverão ser elaborados por

profissionais devidamente qualificados

11.2.2.7
Após.o iecel)imensodos produtos previstos para a Ordem de Serviço, será
etnitido o Termo de RecebhnentoProvisório, na ferramentade aberturade cham,dos fornecida

pelaCONTRATADA
11 2.2.8

0s produtos entregues serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe da

11.2.2.9

O prazo para ' correção das não confonúdades é de cinco dias úteis após a

comumcaçao.
1 1.2.2.10

A CON'l

RATADA

poderá solicitar

forínaltnentc

CONTRATANTE

a extensão

se prllzo,.antes de seu encerramento. Deverá constar da solicitação a proposta de prazo e a

;u, lustinc,ti''a
11.2.2.11

0 pra.zo par« recebimento dcülnitivo desses ser\ruçosserá reiniciado após o

recebimento dos produtos corrigidos e a emissão de novo Termo de Aceite Provisório, quando
então serão reavaliados quanto aos critérios de qualidade e dc accitação11.2.2. 12

Após a realização das verificações e x,alidações necessárias, e não havendo ajustes

a realizar, a CONTRATANTE

emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

1 1.2.2.13
0 dimensionameílto da equipe para execução adequadado servico contratado é
de responsabilidade exclusiva da CONTRATA[)A, devendo ser suüícientepara o cumprimento
integral dos prazos,daqualidadeedos níveis dc serviçoexigidos.
'
'

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ,ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infraçào administrativa nos dermosda Lei n' 8.666/1 993 e da Lei n' ] 0.520/2002.
a Contratada

que:

/
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12.1.1 inexecutar total ou parcialmentequalquer das obrigaçõesassumidasem decorrência da
contratação;
12.1.1.1 ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.1.2 fMhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.1.3 comportar-se de modo inidâneo; e
12.1.1.4

cometer

fraude 6tscal.

12.2 0 atraso injustiHlcadoou a inexecução parcial ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA

às seguintes penalidades:

12.2.1 advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signi6lcativos para a CONTRATANTE;

12.2.2 multa:
a) de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia do valor do item inadimpltdo, até o
limite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento) do valor do item inadimplido;
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplidot casoa inadimplênciaultrapasse
o 30' (trigésimo) dia, o que poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato;
12.2.3 suspensãotemporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE,

por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

12.2.4 declaraçãode inidoneidade para licitar c contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sela Promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida setnplÍe
CONTRATADA ressarcir a CON'll'RATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base ílo subirem anterior.

12.3 A sançãode declaraçãode inidoneidade observa a competência prevista na Política de
Alçadas da CONTRATANTE,
facultada a defesa do interessado no respectivo proce:se, no
prazo de IO (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação.
12.4 As sançõesprevistas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.5 A multa deverá ser recoll-údano prazo máximo de lO (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicação en\Fiada pela CONTRATANTE.

12.6 Não será aplicadamulta se, comprovadamente, o atraso da execuçãodos serviços advir
de caso fortuito ou motivo de força maior.
12.7 As sançõesprevistas nos subitens 12.1.3 e 12.1.4 poderão também ser aplicadas às
empresas, em razão do presente contrato:
a)
tenham sofhdo condenaçãode6lnitiva por p'adcarem fraude ülscalno recolhimento de
quaisquer tributos;
b)

tenham praticado fitos iUcitos,visando frustrar os objedvos da licitação;

c)

demonstrem não possuir idoneidadepara co:atratarcom a CONTRATANTE em virtude

de fitos ilícitos praticados.
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] 2.8 A aplicação de qualquer das peí)alidadesprevistas realizar-se-áem processo administrativo

que assegurará
o contraditórioe a ampla defesaà CONTRATADA, observando-se
o
procedimento previsto na Lei n' 8.666/1 993, e, subsidiariamente, na Lei n' 9.784/1999.
12.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, leN,aráem consideração a gravidade

da conduta do infrator, o carátcreducativoda pena, bem como o dano causadoà
CONTRA\TANTO, obter\ ado o princípio da proporcionalidade.
12 10 As penalidades aplicadasserão obrigatoriamente registradasno SICAF, sem prejuízo das
demais cominações legais

13. CLÁUSUI.A DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78

da Lei n 8 666/1993, com as consequênciasindicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções pre''iscas neste instrumento e no Termo de Referência, anexo do Edital.

13.2 0s casos de rescisãocontratual serão fonnalmente motivados, assegurando
se à
CONTRATADA

o direito à prévia e ampla defesa.

'

13.3 A CON'r'RATADA
reconhece os direitos da CONA'RATANTE
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666/1993

'

"

em caso de rescisão

13.4 0 termo de rescisão, sempre que possível, será prece(lido:

13.4.1 balanço dos eventos coiltr-anuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2 relação dos pagamentos)á efetuados e ainda devidos; e
13.4.3 indenizações e multas

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS VEDAÇÕES
14.1 E vedadoà CONTRAT,\DA:
14.2 caucionar ou utilizar esteTermo de Contrato para qualquer operação financeira; e

14.3 interrompera execução
dos serviçossob alegaçãode inadimpleinentonor narre da
CONTRATANTE,salvonoscasosprevistosemlei.
15.

' '

'

'

' '''

"

CLÀUSUI..ADÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da l.ei n' 8 666 de

1993,bemcomodoANEXOXdaINna05/2017. '

'''''

'

15.2 A CONTRATADA é obrigadaa aceitar,nas mesmascondiçõescontratuais,os
'crescemosou supressõesque se fizerem necessários,
até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor

inicial

atualizado

do Contr,to.

'

''

'

15.3 As supressões.resultantesde acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrôlo.
16.

16.1

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
0s casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,

segundo as disposições

contidasna Lei n' 8.666/1993,na Lei n' l0.520/2002 e demaisnormasfederaisaplicáxeis e,
subsidlarian)ente,segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078/1990 -- Código de Defesa do
Consumidor e narinas e princípios gerais dos contratos.

;':....:::!'E:.::,{i: 1:i;H
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CI..ÁUSUI..A DÉCIMA SÉTIMA

17.

- DA PUBHCAÇÃO

17.1 Incutnbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento,
extrato,no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666/1993

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

18.

18.1 E vedada a subcontratação parcial ou total do objeto conUatado.
CLÁUSULA

19.

19.1

DÉCIMA

NONA

- DO FORO

Fica eleito o F'oro do Distrito Federal, caiu a exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja,para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado confonne, as partes

a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e fom)a, para um só efeito,
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF,

PELACONTRATANTE

de

de 2018

PELA CONTRATADA

Testemunhas

Nome:
CPF N'

Nome:
CPF N':

RGN':

RGN'

SCN Quadr;l 2 Bloco A

Sala202/203/204

Ed. Corpnrnre Financial Conter-- Brasüia DF / 7t)712-900 (061) 2{)2f) 930i)
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ANEXOVDOEDITAL
MODELO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOSN'

/2017

1. DASPARTES
CONTRATANTll:

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO
FUNPRESP-EXE
CNPJ: 17.312.597/0001-02

Endereço: Edifício Corporate Financial Center SCN -- Quadra 02
Bloco A -- 2' andar, sa]as202, 202 e 204 cone: (061) 2020-9700. CE]'
70.712 900 - Brasília

DF

CON'l'RAT'ADA
CNPJ:
[:;

.

'Y'

..] n r'-'-

,.

Telefone:

2. DO OBTETO
2.1.

Este instrumento, objetivo formalizar a solicitaçãopara a prestaçãode serviçosde

desenvolvimento

e manutenção de soluções de software, na modalidade !álZiiÊa..ds--$eBsvaic,

naslinguagensJava,JavaScript,PHP, .NET e hlobile (Android c IOS), confonne segue:
Unidade

Item

de

Serviço

medida

Desenvolvhnento
l

de solucõesde

Ponto de

Funcho

(A)

(B)

Volume
Estimado
Mensal

Volume
Estimado

35

420

15

180

Anual

(c)

(D)= (A x C)
Valor
Valor mensal
unitãrto

(E) = (B x C)

Valor total
estimado

sofRvare

Manutencão de
2

.nl rÀp.

softwme

de

Ponto de
Função

TOTAL

Z

Fundaçãode Previdência Complementardo Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Futlpresp'Exe
SCN Quadra 2 Bloco A Sala202/203/204 -- 1id. Corptlrarc Financinl Ccnrer Brasíhít DF / 70712 900 (061) 2020 9700
wxmv. funpresp.com.br
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Valor total

Brasília-DF,

de

de

Assinatura do Fiscal do Contrato

Assinatura do Representante da Contratada

9
Fundaçãode.PrevidênciaComplementar do Servidor Público Federaldo Poder E\ecutivo -- Funpresp-Exe
SCN Quadra ? l\loco r\ Sala202/20.5/204 Ed. Corpo)rateFinalicialCenrer Brasília DF' / 70712 900 (061) 2020 9700
wwavfunprcsp.com.br

SerproMail

18/01/2018

joao.santana@funpres

SerproMail

Re: Pedido de Esclarecimentos - Edital PREGÃOELETRONICONO013/2017

De

Elza Pacheco Lopes Cançado

l

\

Qui, 04 de jan de 201P=ê9 6

<elza.cancado@coope
rsystem.com.br>
Assunto Re: Pedido de Esclarecimentos - Edital PREGÃO
ELETRÕNICO NO 013/2017

Para Hugo Pimentel Felinto
<hugo.felinto@coopersystem.com.br>,Joao Batista
de Jesus Santana <joao.santana@funpresp.com.br>
As imagens externas não são exibidas.

E

Obrigada pelo retorno
Atenciosamente,
Em qui, 4 de jan de 2018 às 20:46, Joao Batista de Jesus Santana
<ioao.santana©)funDreSD.ÇQ!!t:bE>
escreveu:
Senhora,

Foi encartado novo Edital no Sistema Comprasnet com as alterações para permitir a
apresentação de atestados referentes a horas técnicas de trabalho (subitem 8.8.1.l .l
do Edital).
Att

Jogo Santana
Pregoeiro

(61)2020-9792

De: "Elza Pacheco Lopes Cançado" <
>
Para: "Licitacao" <licitacao@funDreso.cona:br>
Cc: "Comercial" <
>, "Conselho de Administracao"
<ca(ã)coooersvstem.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 2 de janeiro de 2018 15:25:23
Assunto: Pedido de Esclarecimentos - Edital PREGÃO ELETRONICO N' 01 3/2017

PrezadosSenhores,
Referindo-nos-nos ao edital em epígrafe solicitamos informar se os Atestados de
CapacidadeTécnica exigidos poderão ser apresentados em horas técnicas de trabalho,
e, caso positivo, qual a produtividade a ser considerada na conversão.
Atenciosamente.

Elza Pacheco LopesCançado

Diretoria de Relacionamento e Negócios - Coopersystem
Tel.(61) 3212-0800

Cel.(61) 98116-4158
Site.

18/01/2018

SerproMail

WMg$gg$Wfil:i :mEmsm":;
por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail."

'' ' ' '

' --'

Elza Pacheco Lopes Cançado

Diretoria de Relacionamento e Negócios - Cooper=system
Tel.(61) 3212-0800
Cel.(61) 98116-4158
Site.

"As infomlações contidas neste e-mail e seus anexos são confidenciais, legalmente protegidos. São dirigidos exclusivamente ao seu
aestlnatario. A leitura, o exame, a retransmissão, a divulgação, a distribuição, a cópia ou outro uso dessas informações, ou ainda a
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SerproMail

18/01/2018

SerproMail

Re:DUVIDAOI

joao.sant#hã©QQnp

®

PREGÃO
ELETRÕNICO
NO
013/2017
\ll::l!$çr
!

De Marcelo Braz <marcelo.braz@dclick.com.br>
Assunto Re: DUVIDA 01 - PREGÃOELETRÕNICONO
013/2017
Para Joao Batista de Jesus Santana
<joao.santana@funpresp-com.br>

Sex, 05 dejan de 2018 16:41

PrezadoJogo, muito obrigado, baixei a versão nova no site da funpresp, mas não localizei
no comprasnet.
Em 4 de janeiro de 2018 20:47, Joao Batista de Jesus Santana
<íoao.santana©)furlDresD.com.br>
escreveu:
Senhor.
Foi encartado novo Edital no Sistema Comprasnet com as alterações para permitir a
apresentação de atestados referentes a horas técnicas de trabalho (subitem 8.8.1 .1.1
do Edital).
Att

]oãoSantana
Pregoeiro

(61)2020-9792
De: "Marcelo Braz" <
>
Para : "Licitacao" <licitacao(a)funoreso.coral:br>
Enviadas: Quarta-feira, 3 de janeiro de 201 8 17:36:23
Assunto: DUVIDA 01 - PREGÃO ELETRÕNICO NO013/2017

PrezadoPregoeiro,
Boa tarde
Sobre a exigência de atestado comprovando experiência em serviço compatível em
característica, quantidades e prazos, com no mínimo 210 PPF,gostaríamos de saber
qual a taxa de conversão(PPFx H/h) utilizado para os casosonde o atestado estiver
expresso em H/h e não em PPF?
Atenciosamente,

Marcelo Braz Rodrigues. PMP
Gerente de Desenvolvimento

ITIL COBIT, IS0 20000, IS0 27000,
BPM, Oracle OCA e PSM Certified

Tel.+5521 2242-5981

Cel.+5521 99333-6605
ma rcelo.braz(@dclick;con!:br

18/01/2018

SerproMail

DClick Web & Mobile Solutions
Saiba mai&sobre a DClick em vídeos

Marcelo Braz Rodrigues, PMP
Gerente de Desenvolvimento

ITIL COBIT,IS0 20000, IS0 27000,
BPM, Oracle OCA e PSM Certifíed

Tel. +5521 2242-5981
Cel. +5521 99333-6605

marcelo.b raz(®dcl ick. com . br

DClidçWeb & Mobile Solutions
Saiba mais sobre a DClickem vídeos
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IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO NO 013/2017

De Elza PachecoLopes Cançado
<elza.cancado@coopersystem.com.br>

Assunto IMPUGNAÇÃO
Para Licitações

Qui, 04 de jan de 2018 19:29
.@l anexo

PREGÃO ELETRONICO NO 013/2017

FUNPRESP
<licitacao@funpresp.com.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imaaensabaixo
Prezados,

Venho por meio deste e-mail encaminhar impugnação ao Pregão Eletrânico NO013/2017
Atencíosamente.

Elza
Pacheco LopesCançado
Diretoria de Relacionamento e Negócios - Coopefiystem
Tel.(61) 3212-0800

Cel.(61) 98116-4158
Site. www.coooersvstem

.com

. br

"As informações contidas neste e-mail e seus anexos são confidenciais, legalmente protegidos. São dirigidos exclusivamente ao seu
destinatário. A leitura, o exame. a retransmíssão. a divulgação, a distribuição, a cópia ou outro uso dessas informações, ou ainda a
tomada de qualquer ação neles baseada. por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário, constituem obtenção de dados por
meio ilícito e configuram ofensa ao Art. 5o, inciso Xll, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano.
por favor. Inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.'

Impugnação ao Edital NO013.2017.pdf
10 MB
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ILMO(A). SR(A). PREGOEIRO(A)
DA COORDENAÇÃO
DE LICITAÇÃODA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP - EXE

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇONO 13/2017
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO: 18.01.2018, às 10:00h
ENDEREÇOELETRÕNICO:(www.comprasnet.qov.br)

COOPERSYSTEM COOPERATIVA
DE
TRABALHO,
sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, constituída sob a égide da Lei n' 5.764/71,
inscrita no CNPJ/MFsob n' 02.781.209/0001-65, com sede no SIA - Setor de Indústrias
e Abastecimento - Trecho 17 Rua 08 Lote 170, Brasília-DF, CEP 71.200-222,

devidamente representada. nos termos de seu Estatuto Social, por seu Presidente,
Jogo Carlos FonsecaCasseb. CPFno 440.283.856-87, e por seu procurador constituído

r')

(instrumentos anexos), em vista do EtirTAL DE CHAMADA PtJBLiCA em referência e

considerandoque consta do aludido edital, previsõesque ferem o direito da
impugnante, apresentar, com fulcro nos $$ 1o e 3o, do art. 41, da Lei no 8.666/1993
e no item 4, do Edital,

IMPUGNAÇÃO
AO EDITAL DEPREGAOELETRONICO
TIPO MENOR PREÇO NO 13/2017
Ante a cláusula arbitrária eileaa! inserida no PREGÃO ELETRONICO TIPO
MENOR PREÇO NO 13/2017, que proíbe. de forma genérica, a participação de
sociedades cooperativas no aludido certame, com base nas razões de fato e de direito

adianteaduzidas:

l
COOPERSYSTEM
- COOPERATIVA
DE TRABALHO- CNPJ;02.78] .209/0001-65
9SIATrecho 17, Rua 8, Lote 170, Brasí]ia-DF. CEP 71200-222
®www.coopersystem.com.br

a61 3212-0800

B net@coopersystem.com.br

B6] 32]2-0810

n@coopersystem

0

caal?er'
sys:tem
1 - DA TEMPESTIVIDADE

1.
0 mencionado Edital de PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO NO
13/2017, prevê em seu item 20, os prazos e os procedimentos de impugnação ao Edital.
Vejamos:

20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes dci data designada l)citcl a abeiCula cla
sessãoptlblicci, qualquer pessoa poderá inlpugllai' este Edital.

20.2 A itttpttgtlação poderá sei t'ealizaclal)ot .forma eletrõilica. pelo e-mctíl

iicítacao(Êi)fu[[piesp.cona.br,
ou l)ot petiçãoditigidu ou ptotocola(lct
llo
etldet-eço SCN Quüdla 2 f31ocoA - Sala 202/203/204

- Ed. Col'l)alara

Fitlatlcicil Cantei- 13rasílict DF. Cep: 70712-900.
20.3 C(ibet(t (io Piclgoeilo

(ipti(iit

sol)te (i ttltl)ttgtt(tç(io

llo })t(izo de (lte x/it [e

e (lucitro Itotas

20.4 Acolhida a it ll)ugítação, ser-ádelirlldo e pu!)ficado ilovci cinta pala a
te«lização do ceitattle.

2.
Assim. considerando a previsão supra, e a data designada do pregão para o dia
18/01/2018. o prazo final para impugnação do referido edital é 16/01/2018.

3.

Dessa forma. a presente impugnação é própria e tempestiva. eis que foram

adotados os procedimentos exigidos e apresentada no prazo legal.

11 - DOS FATOS

4.

Por meio do edital ora impugnado a FUNDAÇÃO DE PREVIDENcIA

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRESP - EXE tornou pública a abertura do edital de PREGÃO ELETRONlco Tipo
MENOR PREÇO NO 13/2017

2
COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO - CNPJ: 02.781 .209/0001 -65

?SIATrecho 17, Rua 8, Lote 170, Brasília-DF, CEP 71200-222

©www.coopersystem.com.br

a61 3212-0800[D61

3212-0810

u net@acoopersystern.com.br n6acoopersystem

0 system
5.

O referido edital tem o seguinte objeto, conforme descrito no ANEX

1. D0 0BJET0
1.1 Conttatcição de etttptesa especializada na prestação
clesenvolvit?lentoe ttlatlutenção de soluçõesde software, tla ttiodalida(le
Jábriccl ciesoftwcite, nas linguagens lava, JavaScript, PHP,.NET e Mobile
(Anda'oid e IOS).
1.2 0 objeto pretendido ser(l prestado na fotnlci de serviços continua(tos

presetlcictis e não ptesenciais, de acor(to colTt as especificações e os
padrões de deserttpenho e qualidade estabelecidos pela Futlpresp-Exe,
executados mediante ot'detls de serviço ctimensiorlcldaspeia técnica de
cillálise cie pontos de.fun ção e utilizando-se da ITietodologia ágil SCRUh'lcle
desenvolvimento

do })locesso de ente'ego de soluções.

1.3 0 objeto é segtTlentcido
por tipo cleserviço,parti nlelllot ditllensioi clnlel to
cle.favores cte pto(tlttividcicle, esforço e custo cle execução.

6.
Como descrito no item acima. os serviços serão executados por mera demanda,
conforme estimativa de volume em 2 (dois) itens, a saber:

VOLUME

ITEM

\ UNiDADEDEhqED{DA

SEliVIÇO

ESTIMA DO

MENSAL
F

l)ese/it/o/vime/7 to de
]

soluções de softwcite
2

Manutcrição

cie

soluções cte software

b

Ponto de Ftttlção

35

420

Ponto de Função

75

180
600

FATAL

7.

VOLUME
ESTIMADO
ANUAL

A Impugnante, contudo, ao verificar as condiçõespara participação no pleito,

deparou-se com o item 4.2.6, conforme abaixo transcrito em destaque:

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados
3
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4.2.6. Socieclucies
Coopeí'titivas,el l fctce da nclEurezacio objeto, elll
consorlâtlcíacol l a juiispiuclência de diversos Tributtais, que ved(iltl u
cotatta Caçãodessasetltidcides pala u execuóciode serviços ciestc]riatulezci.

8.

Sucede que tal disposição está eivada de ilegalidade, pois afronta os artigos 5o,

c2?paC174, B2o da ConstituiçãoFederal, bem como os princípiosque regem a
Administração Pública estabelecidos na Lei no 8.666/1993. inclusive o inciso 1, do B lo
do artigo 3o, bem como o i2o do artigo 10, da Lei Ro 12.690/2012

9.
Assim, considerando que é legítimo o direito de as sociedades cooperativas
participarem do procedimento disposto no EDITAL DE PREGÃO ELETRONlco TIPO
MENOR PREÇO NO 13/2017, e que o item 4.2.6. afasta a competitividade do certame
llcitatório, torna-se patente a exigência da sua correção, conforme será demonstrado a
seguir

111 -

a)

10.

DO DIREITO

ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DAS COOPERATIVAS

0 cooperativismo tem sido considerado uma das grandes iniciativas da

humanidade, sobretudo, no aspecto social e económico, especialmente pelo rompimento
com o individualismo a que se propõe, elevando as relações, no ambito da cooperativa,

ao nível de colaboraçãomútua, fundada num prometocomum, cujo participe não se
encontra alienado do processo de gestão, mas possui a prerrogativa de participar direta
e ativamente da concretizaçãodo objeto social e da vida da cooperativa, na medida em
que cada associado apresenta a condição de dono, gestor e destinatário dos serviços da
cooperativa.

11.

Não há dúvidas de que esse interesse comum, que privilegia a cooperação,

eliminando intermediários, permitindo que os próprios associados se beneficiem
diretamente dos serviços e também do resultado económico da cooperativa, seja a razão
maior do inegável crescimento do cooperativismo no mundo todo.
4
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12. O crescimento do cooperativismo através dos anos, acompanhado da inserção
económicae social que vem provocando,não trouxe somente a introdução de leis, mas,
principalmente. a elevação e o reconhecimento das cooperativas em nível constitucional.

13.

A Constituição de 1988 tratou de dar especial atenção ao cooperativismo, dispondo

nos artigos 5', caput, XVlll e 174, acerca da criação e da existência de cooperativas,

desvelando, inclusive, o amplo espaço de atuação económica que as cooperativas

possuem.já que a disposiçãoconstitucionalestá alocadano título que trata da Ordem
Económica e Financeira:

Att. 5ç Todos são iguais perante a lei, sem disEinçâode qualcluer ticituteza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pclís a
inviolabilidade do dil'eito à vida, à liberdade, à iguuldacle. à segurança e à
pr'optie(tctcie,nos termos seguintes:

r/
XVlll - a criação de associações e, na forintl da lei, a
inclependem de autor-ização, sentia vecloda Q inteifelêtlcia
fLilicioiiallletlEo

cie cooperativas
estatal em seu

Att. 174. Colho agente notntatívo e tegulaciot clci ativiclade econõlllica, o
Estcicloexeiceiá. rla Jota)lci cla lei, as .funções de .fiscalização, incenUvo e
})laneja[[[en to, set]do este deter'mina]] te pa ]a o setot' público e indictttivo pa in
o selar privcldo.

r

r"'"\

/
$ 2g - A lei apoiar'á e estio lutará o coopercltivisnlo
clãsagiativism o.

14.

e outras fortnas de

As referidas normas constitucionais consagram um dos princípios mais importantes

do Estado Democrático de Direito que é o Princípio da lsonomia, bem como asseguraram

o apoio e estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo ratificando a
orientação definida pelos fundamentos da República de construir uma sociedade livre,
justa e solidária.

15.

Muito embora o Brasil tenha forte inclinação capitalista. o legislador tratou de dar

significativa relevância ao modelo cooperativo, cujo formato e princípios se identificam
5
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com os caros fundamentos do Estado Democráticode Direito previstos no artigo I' da
Carta Magna.

16. Além disso, a Constituição Federal, ainda que anterior à edição da Recomendação
193/2002 da Organização Internacional para o Trabalho Qn', caminhou no mesmo
sentido que a norma internacional. A citada recomendação reconhece as cooperativas
como importantes instrumentos para a criação de empregos, mobilização de recursos,

geração de investimentos e promoção da participação de toda a população no
desenvolvimentoeconómicoe social.

17. Dentre as inúmeras prescrições da norma internacional destinadas ao fomento do
cooperativismo pelas nações, merecem especial destaque, pela pertinência com a

temática aqui tratada, duas em particular. De acordo com a Recomendação193. os

estados devem:

Propiciar às cooperativas condições, de acordo com a legislação e as

práticas nacionais,que não sejam menos favoráveisque as que se
concedam a outras formas de empresa e de organização social.
Aplicar políticas públicas de promoção das cooperativas, incentivando
que os governos reconheçam o papel destas e suas organizações,

mediante o desenvolvimentode instrumentos apropriados à criação e
fortalecimento de cooperativasnos níveis nacionale local

18.

Noutro giro, migrando da ConstituiçãoFederal para o nível infraconstitucional, a

Lei n' 5.764/1971, define a Política Nacional de Cooperativismo, bem como dispõe sobre

o incentivo a atuação do ramo cooperativista, instituindo, ainda. o regime jurídico das
sociedadescooperativas, nos seguintes termos:

Att. 2' As atribuições do Goveltlo Federal lla coordenação e 110estítllulo às
(tli t/ici(itles tie toope}(i tt\'istTto llo [ett'itot-io ltct(totl(i] st,l(io t'xt'tct(l(ts ll(i /OI'lll(l
ciesraLei e das llolrllas (lue suigiteiTt er l suo decolíêtl(ia
Alt. 49 As coopeturivtts são sociedades cle l)essuas,corri .fbttiia e l attltezu
jurídica pt'ópt-ias.de natureza civil, não sujeitas a falência, corlstituíclas pata
6
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prestar serviços elosassociados, clistillguinclo-se das demtiis sociecludesl)elcls
seguir tes característico:s.

19.

Em seu artigo 3', a Lei n' 5.764/71 determina, ainda, que a constituição de
cooperativas depende da associação de. pelo menos, vinte pessoas, 't7i/e realço/ocamen&e
se obrigam a contribuir com bens ou serviçospara o exercíciode uma atividade
pco/zóm/Z:%
dp p/oue/Ifo coma/77,sem oóyê'zzKO
dp /ucv'o'l podendo adotar por objeto
qualquer gênero de serviço, operaçãoou atividade

20.

O advento da Lei no 12.690/2012. marco regulatório das cooperativas de trabalho,

por sua vez, não somente introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o reconhecimento

do trabalho cooperadoe coordenado,como também fixou critérios objetivos para
configuração das legítimas cooperativas de trabalho, assentando, inclusive, direitos
sociaismínimos,insculpidos no artigo 7o da referida legislação.

21.

Além disso, expressamentevedou que as cooperativasde trabalho fossem

impedidas de participar de procedimentos licitatórios cujos objetivos fossem coincidentes

com o objeto social adotado pela cooperativa. conforme se depreende do dispositivo
transcrito abaixo. Vejamos:

r']

Alt. 10. A Cooperativa de Trctbalho poclet'áadotcii pot objeto socictl (lualqtiet
gênero dc serviço, operação ou atividacle. desde cINeprevisto no seu Estattíto
Social.

rJ
$ 2QA Cooperativa de I'rclbalho não poderá ser impedida de participar cle
procedimentos

de licitação

ptlblica

cine [enltum

por escapo os ntesmos

serviços, operações e atividactes previstas elll seu objeto socictl.

22. Neste sentido, a Lei das Cooperativasde Trabalho veio a reforçar as modificações
introduzidaspela Lel no 12.349/2010, que alterou o inciso 1, do 6 1o,do artigo 3o, da Lei
Ro8.666/1993, que veda aos agentes públicos de 'bd7z7/Z/b
pneKer./)7c/u/F
oa &o/enac/70S
atou de convocação, cláusulas ou condições que comprometam. restrinjam ou frustrem
o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas. ..".
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23.

Insta ainda asseverarque a Lei Ro 13.429/2017. marco regulatórioda

terceirização, permitiu que as sociedades cooperativas permanecessem prestando
serviçosterceirizados,ao dispor que pode ser contratada 'bessoaja/:/2á&a (/e (7/ke/fo

privado destinada a prestar à contratante, serviços determinadose
especylr7'cos"(artigo 2o). Tal entendimento é reforçado pela inexistência de dispositivo
expresso vedando a contratação de cooperativas para prestação de serviços terceírizados
o que se argui por hipótese, uma vez que qualquer disposição neste sentido conflitaria

com outras normas legais e violada a própria ConstituiçãoFederal(artigo 174. q2o).

24.

O cooperativismo, portanto,

recebe o devido incentivo, tanto na esfera

constitucional, quanto na infraconstltucional, para a exploração e atuação de suas
atividades, inclusive no âmbito das licitações públicas.

25.
O respectivo respaldo proporcionado às sociedades cooperativas é explicado pela
doutrina como forma de beneficiar categorias profissionais, através da associaçãode
pessoasem busca de objetivos comuns. O Prof. Marçal Justen Filho, nesse sentido,
esclarece:

i'et]lt(i-se et]] ttlet)te (lateo lilsrirlito (la pool)c't(itit/cllileiect' tlitcl(l t' l)lotes(lo
rlct tliedidu ell} cine retlatu Jeiiórrtetio associativo. ei volvi'ticlu utlvitlcl(ie cliretu
de categorias l)loDssionciis./\ coopeiatíva e o insEtut))et[o (]e obter. (:traves
:los

esforços

ptoptlos

(ios

ttltei'essa(los,

celta

lc'sult(i(io

ecolll)í

ligo

(ltlc

beíie/iciu [l tutlus. A cuopeí ctLivué lrlulii.fesltlçãu tias tritiis luuvtlveís, viíicultt Itt
ao valor tilais itlll)OFEallte para a tecllízação cutlcot)lit(ttILe dos interesses
individuais - a coolletação, colho é óbvio.
rJ
O chainctdo 'ato cooperativo' pressupõe tina espéciede ctuto- satisjhção' dos
interesses de uniu categoria aCrclvéstios esforços (le seus })tóptíos nlenlbros.

0 grande beileJ'íciodci cuopercttiva é tl ausência cle espírito esl)eculatívo,
especiallnePlte peia supressão cle etclpas econõriliccis ittretrne(]i(rias uu de

agentesecotlõl)bicos(lue se íntet'ponharltentre a fase (le l)í-aduçãoe tle
co/is{/Fila. (CoiTlelltáiios à Lei cte Licitações c Cuntiatos .A(lillinistiativos.
llditora Dialética, 1998, pág. 289)

26.

A Lei no 12.690/12tambémé bastanteclara ao preverque ao se ç!!!!!a!.it
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disposto no $ 6' do art. 7', da Lei 12.690/12(como no casoa impugnante),não há
se falar em intermediaçãoIlícita de mão de obra. tampoucose há falar em relaçãode
trabalho subordinado entre o contratante. a Cooperativa e os cooperados.

27.

E o que ocorre com a impugnante,que há muito já se adequoua todas as

exigênciasda aludida legislaçãocooperativista, não podendo, portanto, sofrer tamanha
sanção, como a vedação de sua participação no certame, cuja vedação somente poderia
ser admitida a aquelas cooperativas de trabalho que, porventura, não cumprirem com
todos os rigores da legislação cooperativista vigente

28. Assim. indene de dúvidas que o aludido fundamento do edital, em que se pautou
a vedação, não se sustenta, não se justificando tão injusta decisão que, simplesmente,
alijou, genericamente. do certame. todas as sociedades cooperativas legítimas, e,
inegavelmente,frustrou o seu caráter competitivo.

29.

Aliás, o comando legal supra. veio justamente disciplinar a licitude de atuação das

cooperativasde trabalho, de modo a se permitir a sua regular inserção, inclusive em
procedimentoslicitatórios, como no caso, conforme tratam os ans. 7o, li 6g,e 8o

30.

r')

A vedação feita às sociedades cooperativas no certame ao parco e minguado

fundamento de se tratarem de sociedadecooperativa. sem sombra de dúvidas, fere de
morte o comando da LEI 8666/93; Lei 12.349/2010; e LEI 12.690/12. transcritos
supra, por se tratarem de legislação hodierna e contemporânea, cediço ser superior
hierarquicamente,e, portanto,
execuçã

31.

Além disso, o item 4 abaixo, prevê a naturezados serviços e a forma de sua

execução, claramente afastando qualquer possibilidade de subordinação:

4DA CLASSIFICAÇÃODOSSERVIÇOS
4.1 0 objeto cl ser-contratado enquadra-se na ccttegorict de serviços contltlis, cle

que trata n Lei nç l0.520/02, por possuirpadt-õesde desempenho
e
9
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caal?er'
cat'ncter'ístíccis facilltlente eílcolltt'idas no mercado. conJotme preceitucl o
Decreto :19 5.450/2005.

}.2 A pt'estação

(los serviços

tido

gel-a

víllculo

enlplegatício

entre

os

etTl})regados(la Contlatacla e Q Funpresp-Exe,ve(iat do-se qualcluet felaçao
el] tre estes (lue cal-actel'ize

f)essoalidade

4.3 0s set-t/içou u selell}

coliClataclos

e subordinação

en(iuadtattl-se

ditetn.

tios pressupostos

clo

Decreto n' 2.271, cle 1997, constítLtin(fo-se eln atividades l aretiais tlcessórias.
insti'uilieiltais

ou cottlplei?leíltates

à (Iria

de corTlpetêtlciu

licitante, não inetetl tes às ccltegolicislullcionais

legal

(la ei tldcicte

abt-angiclas l)ot seu respectivo

1)1cltio cle calços.

Por sua vez, o item 5.4 do Termo de Referência, ainda prevê solicitações e registro
de demandas por meio de um canal telefónico, afastando ainda ma s a pessoalidade:
5.4 /\ CONTR.-'\T/\D/\ cie\.er(l disl)otlil)illzcli Ci GETIC liln tctílcll cic tlteli(linietito

jlelcloile. e-il\útile/{)tl sisteiltu) l)(il'a tegistlo de ie(\uisiçõcsde serviços.(lue
apele eill tegitne l(Jx5 ((1ezllot(ts pot (lia, cillco dias í)ur sctliullcz),(ius 09:00

às 19:00 110tas,en} dias reis, seí]] linilte cle lctltl)u e (le iiltlilelo cle
aretlclintentos.

Neste cattul ({e atettdit letlro set(1 })tovldertcicido

tcçlistto

do

serviço tleilitllt(l(t(lo, coill ltllott)l(içoes sobre os usei(Itiosc' c(it(lcrettstl((is
Eécllicas dtl cle} latlclcl

como obrigaçõeso item NT 5 T no i:tem 20.8, do ANEXO l do Edital, estão especificados

20.5 Exet-ceta diíeção [éctlica e ac]nlitlistlativa. utilizando de filão de ol)rQ
CJsl)ecializadct seita llenlltttt vínculo elllpregatício coi]] a Fútil)resp-Exe,
l)tottlot/eticlu o cotiEruleclejur-nttda e dos serviços. reluciotlado a cxecttção do
Co[[tt'{] [o

r

/

20.8

Desigrtctr .lor'l taltllente

ulll

pteposto

res})orisável

pela execução elos

;er vigas, (lue sei(íl cl l)essoct cle cotltcito ctlti-e cl CONTA/\TAÍ)/a t ti Físccilizaçãu
(lo Funptesp-Exe

10
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34.

Portanto, o fundamento jurídico em que se pautou a vedação editalícia é ilegal e

não mais tem lugar no atual cenário jurídico-legal, não podendo, pois, embasar a vedação

imposta às sociedadescooperativas, porque caiu por terra e
]l:!BJIDlçg, cedendo lugar ao novo cenário legal e jurídico advindo da promulgação da
Lei 12.690/2012, que regulamentou a atividade das sociedades cooperativas e da Lei

12.349/2010 quemodificouo art. 3o. $ único, da lei de licitações(LEI 8666/93)r
e. exprQ$

articipação
úblic

35.

Dessa forma. considerando que a legislação especial e constitucional em vigor,

não restringem a atuação do segmento cooperativista, muito pelo contrário, autoriza e
estimula o seu pleno desenvolvimento, não há que se falar na espécie de vedação de sua
participação no pleito, conforme previsto no Edital impugnado.

b)

DA

VIOLAÇÃO

DOS

PRINCÍPIOS

QUE

REGEM

A

LEI

DE

LICITAÇOES.

36. O procedimento licitatório utilizado pela AdministraçãoPública, direta e indireta,
visa assegurar e resguardar a isonomia de condições aos que pretendem celebrar
contrato com o Poder Público, tornando-se procedimentoobrigatório para as entidades
governamentais,cuja norma norteadorageral sobre licitaçõese contratos administrativos
é a Lei no 8.666/1993. Nas palavras de Hely LopesMeirellest:

Licitação é o procedimento adltiinistiativo mediallte o qual Q AdtTlinisttação
Públicct seleciona a propost:a minis vantajosa para o contrato de seu interesse.
Conto procedinlerlto.

desenvolve-se

ati'avés de umu sucessão ordenada

de

alas vinculantes pata cl Adnlinistt'ação e para os licitantes, o que propicia
igual oportunidade a todos os interessadose aguacomofatos cleeficiênciae
tlloraliclade

li os negócios tt dm in istrativos.2

l FUR'FADO,
LucasRocha. Curso de Licitaçõese Contratos Administrativos: teoria, prática e jurisprudência. São
Paulo: Fórum, 2010. p. 28.
2 MEIRELLES,Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malhelros, 2010. p. 269
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37. Assim, tendo em vista que o procedimento licitatório é uma atividade de cunho
eminentemente
administrativo, este deverá ser regido pelos princípios da Administração
Pública

que constam expressamente no clamar do artigo 37 da Constituição Federal
Vejamos:

Att. 37. A aclt linistlação

ptlblica dilata e íi di]etc] de (luc1l(luar dos Po(leres dci

Uitião, (los Estados.do Dista'ito Federal e dos Municípios obedecerá tios
l)t-incíl)ios de legalidade, it)tpessoalidade,nloiciliclade. l)ttblicidacle e
e/icíêtlcici e. Larllbém, ao seguinte:

38.

Além de observar os princípios da Administração Pública, a realização do

procedimento licitatório também deve se orientar naqueles basilares dispostos no artigo
3' da Lei 8.666/1993, conforme se infere abaixo:

/\rt. 3o. A licitação desrltla-se a gai(:útil
:ullslitltcional

da

isotioinia.

:icllnínisllação

e a ptollloção

a selcção

(lu

a obsetvntt ia ciu l)r'íilcíl)io

l)t-ol)orla

(lo (lesem\ olx/iilictlto

ii (iis

t)(itioilal

t(trttajosci

l)uru

u

sltsteilt-ável e sertl

l)rocessadae jlilgada eill esrlirii confollTtidade caril os l)titt(í})ios l)(leitos (la
legulidcide, (la itllpessoaliclctcie, (ia ítiotulltlti(le. clci igutll latle, clct )ublici(la(ie.
(io l)tobídade adlTliilistlativti, da viltctlloção ao itlstiuttlel)[o coravocuCót]o.(]o
julgaiTlellto objetivo e (loscrie lhes são cola'Cintos

39. Ocorre que o presente Edital ora impugnado, violou frontalmente princípiosque
regem os certames licitatórios, que devem ser observadosem todos os atos praticados
pelo administrador, especialmente com relação às cooperativas.

c)

DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE

40. O Princípioda Legalidadeatrela a conduta da Administração Públicaà prática de
fitos com base numa determinação legal, ou seja. limitada aos ditames legais, evitando,
inclusive, que os cidadãos sejam obrigados a se submeter ao abuso de poder.3 Assim. o
agente público não poderá atuar em contrariedade à lei, excedente à lei ou até mesmo
3 FIGUEIR[DO,Lúcia Va]]e. Curso de Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: palheiros, 2006. p. 446
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na hipótese de omissão legal. Somente poderá agir segundo os critérios legais(sc'cu/7dz/m

/agem). Isto implica dizer que o administrador público na busca do interesse coletivo deve

agir segundo a lei, estando adstrito a fazer aquilo que expressamente autorizar e no
silêncio da lei está proibido de agir. ou seja. não deve fazê-lo.

41.
O Princípio da Legalidade. portanto, reflete o conceito de que a Administração
Públicasomente atua adstrita à lei que a autorize. Contudo, não basta apenas seguir os
critérios legais, mas deve também respeitar as normas constitucionais, base primordial a
toda estrutura estatal.4

42. Neste sentido, a vontade da AdministraçãoPública é a mesma definida em lei e
dela deve decorrer. Assim. na relação administrativa, temos uma relação de submissão
do Estado em relação à lei, pois a lei definirá e estabeleceráos limites de atuação do
Estadoque objetivem restringir o exercíciodos referidos direitos em prol da coletividade.

43. Ocorre que no presente caso, a Administração Pública. ao vedar a participação de
cooperativas no item 4.2.6 do EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO TIPO MENOR
PREÇO NO 13/2017, violou o Princípio da Legalidade

44.

Isso porque o Estado, além de ter o dever de agir positivamente - apoiando e

estimulando o cooperativismo, na mesma medida deve se abster de limitar a atuação das

cooperativas, nos estritos limites da Constituição Federal. Nesse diapasão, o Estado deve
atuar como um fomentador do desenvolvimentocooperativo de âmbito privado e jamais

praticar atos que desestimulem as cooperativas ou o cooperativismo, pois colidiria
frontalmente com o próprio preceito no artigo 174/CF

45. Sempre que o cooperativismo estiver envolvido em debates dessa natureza
(processo licitatório) é necessário que se tenha em mente que o cooperativismo foi
elevado e reconhecido pela Constituição Federal, cujo teor textual é orientador e
vinculativo para todos, no sentido de que qualquer proposta. seja de iniciativa do Poder
Legislativo, Judiciário ou Executivo, deve. necessariamente. ter como premissa e
4 MOREIRA,EgonBockmann.O Processo de Licitação, a Lei 9.784/1999 e o Princípio da Legalidade Revista Trimestral de Direito
Público, n. 37/2QC)2:113-6
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finalidade de "apoiar

e estimular

o cooperativismo",

porquanto

toda e qualquer

restrição ou desestímulo acarreta inequívoca inconstituclonalidade e violação ao Princípio
da Legalidade

46.

Assim. considerando que não há qualquer disposição legal que vede a participação

de cooperativas em certames licitatórios, não há razão jurídica para afastar cooperativas
da

participação

do

EDITAL

PREGÃO

ELETRONICO

TIPO

MENOR

PREÇO

NO

13/2017, apenasem razãode um anacrónico e obsoleto "Termo de Conciliação
Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União" , portantohá
mais de 13 (treze) anos, ou mesmo em função de mero pretexto rudimentar alusivo às
sociedades cooperativas, sob pena de manifesta violação do Princípio da Legalidade e
dos demais preceitos constitucionais e infraconstitucionais hodiernos, fartamente
elencados nesta Impugnação.

cl)

DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E A SELEÇÃODA PROPOSTAMAIS
VANTAJOSA.

47.
O Princípio da Eficiência impõe à Administração Pública que sua atuação se atente
mais com os meios e menos com os fins, por ser um princípio implícito e essenciala todos

os aros administrativos não pode deixar de ser na licitação para que a mesma seja dotada
de segurançae agilidade. Há, portanto, a obrigaçãode realizar seus atos com rapidez,
perfeição e rendimento, cujo desempenho deve ser oferecido de forma a satisfazer os
interesses da coletividade em geral.s No que toca à licitação, não basta ao administrador
buscar economicidade, celeridade ou levar em conta formalidades desnecessárias, mas
sim garantir a aquisiçãode produtos, bens ou serviçosde maneira satisfatória.

48.

Os recursos orçamentárío-financeiros da Administração Pública são escassos e, por

isso, em qualquer processo de licitação que desemboque na efetiva contratação de
serviços ou aquisição de bens é necessário considerar três aspectos fundamentais:
preços, qualidade e celeridade. A eficiência nas licitações públicas, portanto, consiste na
escolha da proposta mais vantajosa, considerando os critérios objetivos previstos no
artigo 44 da Lei 8.666/1993.
GASPAFiINI,
Diógenes. Direito Administrativo. IS. ed. rev. e agua!.,SãoPaulo: Saraiva 2910, p.29
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49.

Dessa forma, após a definição do objeto pela Administração, atentando-se sempre

para os limites impostos pela legislação, bem como eleger o adequado tipo de licitação
dentre aquelestipificados na Lei das Licitações,deve o Administradordefinir os requisitos

para habilitação:

Art. 45. O julgatnento das pt'opostas seta objetivo, (levando a Confissãocle
licitação ou o responsávelpelo convite realiza-lo elll conJormidcidecom os
tipos de licitação, os critérios plevianiente estabelecidosno ato cottvoccltório

e de acordo colll os Falaresexclusivanletltenele referidos,de maneira a
possil)ilital sua Grei'irão pelos licitantes e pelos órgãos cle cor trote.

50. Nesta ocasião, a Administração Pública deve agir com clareza e objetividade,
primando pela busca do maior número de concorrentes habilitadas e, por consequente,
maior número de propostas classificadas com vistas a satisfazer a obrigatoriedade
imposta ao Estado de alcançar o bem coletivo com qualidade satisfatória.

51.

Diante dessas considerações, ao se negar a participação das sociedades

cooperativas no EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO NO
13/2017, o órgão licitante incorre em violação frontal do Princípioda Eficiênciae o
comando legal da seleção da proposta mais vantajosa.

52.

Isso porque. estando a vedação imposta no edital em total descompassocom a lei

vigente e a atual construção

legislativa. e sendo certo que os serviços licitados

encontram-se incluídos no objeto estatutária.da impugnante. e por serem perfeitamente
possíveisde execuçãolícita por seus cooperados,eis que, por sua própria naturezade
atividade especializada,de caráter autónomo e coletivo, não demandam execução em
estado subordinativo, na medida em que os profissionais que o executarão não se
enquadram na situação de subordinaçãotécnica, jurídica ou de qualquer outra espécie,

há de ser percebidaa flagrante ilegalidade cometida na vedação da participação
de cooperativa

na licitação

em comento,

exigindo-se uma posição desse órgão

quanto à iniquidade e ilicitude da referida cláusula: item 4.2.6 do Edital, por ser medida
de justiça como de pleno direitos

53

Ainda, e até para se demonstrar a injustiça cometida, particularmente contra a
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impugnante,insta trazer ao conhecimentode Vs. Sas., tratar-se de uma sociedade
cooperativa idónea, devidamente capacitada a concorrer no aludido certame llcitatório.

dada, não só a sua inegável capacidade técnica, comprovada ao longo dos seus !9
, como também, a sua
propría
idoneidade devidamente reconhecida, confirmada e atestada pelo próprio
nistério Público do Trabalho, em procedimentoinvestigativo a que foi submetida.

cuja conclusãoocorridaem 28/07/2008 (DOC ANEXO), afirmou que se trata a
t,oopersystem
de uma cooperativa idónea e apta a exercer as atividades do seu objeto
social
e a que se propõem por meio dos seus associados.Assim resumindo:

Pot tClis tTiotivos, pot não divisclt no caso concleco club a cuoperativtl

investigadaesteja atuattdo cle fot-nla irr-emularsob o pulito de vistct clci
egislação tt'al)alhistci, it ll)õet)l-se o atquivametiro do .feito o que oia
detelnlitlo

54.

.

Assim. tendo em vista que o presente Edital ora impugnado não levou em

consideração o fato de que a vedação disposta no item 4.2.6 se distancia do objetivo
máximo do procedimentolicitatório, qual seja. a buscada melhor proposta com vistas a
satisfazer o interesse público como mecanismo de concretização do interesse do cidadão.

individual ou coletivo, torna-se evidente, por mais este motivo, que o presente Edital
violou o Princípio da Eficiência e o comando legal da seleção da proposta mais vantajosa

e, portanto, merece ser corrigido para excluir qualquer vedação genérica à participação
de cooperativas.

e)

DO''.'PRINCÍPIO DA, IGUALDADEE A LEGITIMIDADEDA
PARTICIPAÇÃO DAS SOCIEDADESCOOPERATIVASNO EDITAL DE
LICITAÇÃO ELETRÕNICA TIPO MENOR PREÇO NO 13/2017

55.
Nos termos do ínciso XXI do artigo 37, da Constituição Federal, a licitação pública
deve observar o Princípioda lsonomia em termos de condições oferecidas a todos os

concorrentes, não adorando qualquer ato discriminatório e que venha mitigar a
competitividade
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56. Tal princípio constitucional faculta à Administração Pública estabelecer
determinadasexigênciasaos interessados em participar de licitação, porém restritas à
qualificação técnica e económica indispensáveis à garantia do cumprimento
obrigações.

das

57. Ocorre que no presente caso, tal princípio constitucional não está sendo
observado,haja vista que o ilenz.4:2:6 do EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO TIPO
MENOR PREÇO NO 13/2017, excluiu, sem amparo legal, a participação das
cooperativasdo certame

Í'n
58.

O artigo 4' da Lei do Cooperativismo dispõe sobre o objetivo da sociedade

cooperativa. qual seja. a prestação de sewiços aos associadose com o escopo de atribuir
parâmetroquanto à forma como tal objetivo pode ser alcançado, o artigo 86 da Lei n'
S:7S'Xlt9nt de\ex\'t~lçr\a
que ''as cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não

associados,desde que tal faculdade atenda aos objetlvos sociais e estejam de
conformidade com a presente lei.".

59. Neste sentido também é o que dispõe o art. 10 da Lei no 12.690/2012, segundoo
qud a "Cooperativa de Trabalho poderá adorar por objeto social qualquer gênero de
serviço, operaçãoou atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social.".

60. Entretanto, no que tange à prestação de serviçosà Administração, mesmo tendo
o atendimento aos interesses dos cooperados como objetivo maior de uma cooperativa,
a cooperativa não está livre da submissão ao interesse público. Nas palavras de Hely
uQpes\l\üte\es. "a finalidade e o interesse público estão sempre presentes em quaisquer
contratos da Administração, sejam públicos ou privados, como 'pressupostos
necessãnzbs
' de bodaa/z/açábadznü/b/za#Ka"(Direito Administrativo Brasileiro,Malheiros
Editores,2002, pág. 206).

61.

Ora. sendo a parte contratante

a Administração Pública, a contratação da

cooperativa resultará, obrigatoriamente, de licitação, conforme determina o inciso XXI,
do artigo 37 da Constituiçãoda Repúblicae o artigo 2' da Lei n' 8.666/1993. salvo
enquadramento nas hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade. conforme previsão dos
artigos 24 e 25 da citada lei.
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62. Em tal contexto, portanto, a escolhaé feita por meio do procedimentolicitatório e
visa atender ao interesse público, não sendo possível, como no presente caso, dispor
acerca do aludido interesse. Ou seja, o edital licitatório deve conter as exigências

suficientes
para satisfazeràs necessidades
da entidadepúblicacontratante
e que
representariam, também, o interesse público naquele procedimento, não podendo
realizarqualquer ato que venha a restringir a competitividade

63. Vale lembrar que a Lei no 8.666/1993 estabeleceuos critérios de habilitação dos
interessados sem. contudo, estabelecer restrições às cooperativas que preencham os
requisitos de qualificação técnica, jurídica, fiscal e econâmíca. Inclusive. o inciso l do $
lo, do artigo 3o, expressamente. vedou aos agentes públicos adotar qualquer conduta
que comprometa, restrinja ou frustre o caráter competitivo da licitação pública. inclusive
nos casos das sociedades cooperativas.

64.

Em que pesea Lei das Licitaçõesnão ser a norma ventilada pelo constituinte para

concretizaro comandoconstitucionaldo artigo 174, q2', na medidaem que não há
proposições positivas na referida lei para que a Administração Pública venha a fomentar

o desenvolvimentodas cooperativas.É certo que por outro lado, paralelamente,a
referida lei também não poderá adotar qualquer conduta negativa que venha prejudicar
as cooperativas nos certames licitatórios, sob pena de violação do próprio preceito

constitucional
- apoio e estímulo ao cooperativismo e de normasinternacionais
que
vedam tratamento desfavorável às sociedades cooperativas em relação às demais
pessoasjurídicas.

65. Ademais, cumpre destacar que parte de prémíssasequivocadaso entendimento
de que a participaçãode cooperativasde trabalho em procedimento lícitatório, que visa
a prestação de serviços, acarreta concorrência desleal, na medida em que elas ficam com

maior possibilidadede oferecer melhores preços, uma vez que não se submetem aos
encargos trabalhistas previstos em lei.

66.
Isso porque as sociedades cooperativas possuem regime jurídico e peculiaridades
societárias que não se confundem com modelo societário das demais sociedadesde
capital, que visam o mero lucro e não a prestação de serviços aos seus cooperados, como
ocorrem nas sociedadescooperativas.

}8
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67.

O cooperativismo deve ser visto como movimento a ser estimulado na medida em

que as sociedadescooperativasobjetivam participar do cenário económicode forma
menos onerosa e com qualidade superior, facilitando, desta feita, o desenvolvimento
económico de seus cooperados, homenageando invariavelmente o princípio da dignidade

da pessoahumana.

68. Assim, em que pese as cooperativas não estarem submetidas à legislação que rege
a relação empregatícia - Consolidação das Lei Trabalhistas (CLT) - a Lei no 12.690/2012,

r')

marco regulatório das Cooperativasde Trabalho, assegurouaos cooperadosdas
cooperativasde trabalho direitos sociais mínimos, previstos no artigo 7o da Lei, bem
como o respeito aos preceitos constitucionais sobre os direitos dos trabalhadores, não
havendo o que se falar em concorrência desleal.

69. Neste contexto e no caso concreto, o Princípioda lsonomia foi frontalmente
violado na medida em que o Edital ora impugnado, sem razões jurídicas, vedou a
participaçãodas cooperativas no certame, afastando o caráter competitivo do
procedimento licitatório tão primado pela Constituição Federal.

70. Ora, o regimejurídico das sociedadescooperativasinstituídopela Lei Ro

'3

5.764/1971 reconhece as cooperativas como sociedadescivis dotadas de capacidade
jurídica (sujeito de direito e obrigações) e, portanto, aptas a exercerem direitos e
contraírem obrigações - o que implica dizer que as cooperativas podem normalmente
contratar com a Administração Pública.

71.

Assim, torna-se indiscutível a legitimidade para participarem do presente certame

licitatório, das sociedades cooperativas legítimas e que tenham por objeto social o mesmo
escopo do objeto do EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO NO

13/2017, cumprindo, pois, o requisito da especialidadedo objeto, exigido para a
prestação de serviços terceirizados.

72

Acerca do tema vale transcrever os comentários do professor Marçal Justen Filho
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Essasconsideiclções pettTtiter l abri lar- que é l)ossível e viável cl pcirtícipação

de cooper(luvaem licitação quando o objeto licitada se en(}uadia na
utiviclacle diretcl e específica para cl (leal ci coopettitiva Jói constituída.
(Comentários

à Lei de LicitEições e Contratos

Administrativos.

7o cd.

Dialética, São Paulo, 2000, p. 3 16).

73. Neste contexto, considerandoque somente as restriçõesdispostasem lei podem
ser admitidas, e que o objeto social da cooperativa impugnante coincide com o escopo
do objeto do presente Edital, não se sustenta a vedação imposta no Edital impugnado,
que viola frontalmente o Princípio da lsonomia. ferindo, por linhas oblíquas, o caráter
competitivo do presente certame licitatório e a busca pela satisfação do interesse público
pela escolha da proposta mais vantajosa.

74. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o item 4.2.6. não encontra
guarida na legislaçãovigente, haja vista o arcabouçolegal e jurídico trazido a lume. de

modo que a impugnante não pode sofrer qualquer tipo de vedação no tocante à
participaçãoem editais licitatórios, como no caso saó óca/7i.

75. Diante do exposto, evidencia-se que a presente Impugnação é totalmente
procedente, devendo ser provida para permitir a participação das cooperativas no
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO NO 13/2017, pena de
violação dos artigos 5o, clapz/C174, b2o da Constituição Federal, bem como dos princípios
que regem a Administração Pública estabelecidos na Lei no 8.666/1993. inclusive o inciso

1, do $ 1o, do artigo 3o, bem como o $2o do artigo 10, da Lei no 12.690/2012,conforme
abordadoalhures.

IV -DOS PEDIDOS

76

Ante todo o exposto, a Impugnante requer
i)

Seja admitida e conhecida a presente Impugnação, por ser própria e
tempestiva;

HL

-
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Seja determinada a exclusão do ile11t4:2,:6 do EDITAL DE PREGÃO
ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO NO 13/2017, que veda a
participação das sociedadescooperativas;

Seja determinada a republicaçãodo EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO
TIPO MENOR PREÇONO 13/2017. com a devida correção e exclusãoda
referida cláusula iníqua, reabrindo-se aos licitantes, o prazo inicialmente
previsto, conforme disposto no q4o do artigo 21, da Lei no 8.666/93;
iv)

Ao final,

que seja

julgada

inteiramente

procedente

a presente

Impugnação, acolhendo-se os fundamentos de fato e de direito aduzidos
pelo(a) Impugnante, a fim de se admitir a participaçãodas cooperativas.

Requer, por fim, que as notificações, intimações e publicações
referentes a presente Impugnação sejam feitas em nome da Impugnante:
COOPERSYSTEM COOPERATIVA DE TRABALHO, sociedade cooperativa, sem fins

lucrativos, inscrita no CNPJ/MFsob n' 02.781.209/0001-65, com sede no SIA - Setor
de Indústrias e Abastecimento - Trecho 17 Rua 08 Lote 170, Brasília-DF,CEP71.200222, pena de nulidade

O advogadoda Impugnante, subscritor, sob as penasda lei, e
sob sua responsabilidade pessoal, declara que as cópias anexas à presente Impugnação
são autênticas.

Nessestermos,
Pede deferimento.

Brasília/DF.04 de janeiro de 2018

/

/

z'

./

'\

=;ç00PEKSVSTEM COOPERATIVA DE TRABALHO
,,,>'' Jogo Carlos Fonseca Casseb
Presidente
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rUNDAÇAo DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE PATRIMÓNIO E LOGÍSTICA

DESPACHO

Assunto:
Impugnação interposta pela Coopersystem Cooperativa de Trabalho
Referência: Processo000309/2017

1.
Relativamente ao Pregão Eletr8nico n' 13/2017, acusamos o recebimento de
impugnação interposta pela Coopersystem Cooperativa de Trabalho contra a condição do subitein
4.2.6 do Edital em cotnento, que veda a participação de cooperativas no certame, transcrita abaixo:
+.2. }qão poderãopal'ticipal desta licitação os itltelessados:

+.2.6.

SociedadesCoopelatiuas, elli face da }latltieXa do abeto, etlr colisoltância cota ajtlriQi'udêlicia
lidei'sos Tübi4nais, qlie vedam a coREi'oração dessas entidaclespaia a execlição de sei'aços desta }latHI'Coxa.

de

2.
Isto posto, objetivando subsidiar a nossadecisão, solicitamos o pronunciatnento
dessa Gerência de Tecnologia e Informação, acerca da pertinência da vedação contida no
instrumento convocatóno para a participação de cooperativas de trabalho.
Brasília, 05 de janeiro de 2018
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

DESPACHO

Assunto:
Ti.abalho

Manifestação acerca da impugnação interposta pela Coopersystem Cooperativa de

Referência: Processo000309/2017
1.
Em atendimento à solicitação para a tnanifestação desta Gerência acerca da
unpygnaçao interposta pela Coopersystem Cooperativa de Trabalho contra a condição do subirem
4.2.6 do Edital em comento, que veda a participação de cooperativas no certame, nos
pron'"lciamos
motivos:

no sentido de manutenção da vedação do Edital, considerando os seguintes

a) são serviços que, pela natureza da atividade ou pelo modo como são usualmente executados

no mercado em geral, há a necessidadede subordinação Jurídicaentre o prestador do serviço e
o contratado;

b) caracterizase, portanto, a natureza dos serviços pela pessoalidadee habitualidade, cuja
admissão de cooperativas no certame reputar se-ia ilícita, sujeitando os etnpregados da
Fundação envolvidos na contratação às sançõesda Lei n' 12.690/2012, bem assim, a possíveis
sançõesdo Tribunal de Contas da União;
c) o objeto que se pretende contratar tem natureza coínetcial, não sendo possível a execução
por cooperativas, tendo em vista possuírem natureza civil
2.
Assim sendo, encatninhamos o processo à Gerência de Património e Logística para
prosseguimento.

Bi-asília,05 dejaneiro de 2018

pO.x,U
CARLOS HKNKIQui\QE AztvKno MORETRA
Gerente de Tecnologia e Informação
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FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Fun
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Assunto:

Impugnação Interposta pela empresa Coopersystetncontra condição do Pregão
Eletr8nico n' 13/2017 que veda a participação de cooperativas

Referência: Processo000309/2017

1.
ser-viços

Trata a presente licitação da contratação de empresa especializadana prestação de
de

desenvolvimento

e manutenção

de

soluções

de

software,

na

modalidade

1111Zl;iça..JJç

gçZ111;Waiç,
nas linguagensJava,JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Andtoid e IOS), cuja abertura está
prevista para o dia 18/01/2017, às 10 horas.

1 - DAS RAZOES DA IMPUGNAÇÃO
2.
Ein 04/01/2018, a Coopersystetn Cooperativa de Trabalho apresentou impugnação
confia o edital, no endereçoeleuânico jjçitacao(2âftJnpres!).cona.br,
alegando,em sínteseo seguinte:
2.1.
que a condição do subitem 4.2.6 do Edital em comento, que veda a participação de
cooperativas no certatne, seria ilegal, posto que contrariada os artigos 5', capuz, 174, S 2' da
Constituição Federal, bem como os princípio que regem a Administração Pública estabelecidos na
Lei n' 8.666/1993, inclusive o inciso 1, do S I', do art. 3', bem como o S 2' do art. 10 da Lei n'
12.690/2012;

2.2.
em seguida,discorreu sobre a importância do cooperativismono cenário nacional e
internacional, citando, inclusive, a Constituição Federal e a Recotnendaçãon' 193/2002 da
Organização Internacional pata o TrabaUto OIT, que reconhecem as cooperativas como
importantes instrumentos para a criação de empregos, mobilização de recursos, geração de
investimentos e a promoção da participação de toda a população no desenvolvimento económico e
Cla
social;

2.3.
reforçar

discorreu sobre a legislaçãoque regula as cooperativasde trabalho, no intuito de
seu entendhnento

no sentido

da possibilidade

de participação

eín licitações

públicas,

asse-n

colmo a manifestação de diversos doutúladores que versam sobre o cooperativismo, alétn de
princípios constitucionais, que ao seu ver, estarian] sendo descumpridos;

2.4.

asseverouque por não haver qua]quer disposiçãolegal que vede a participaçãode

cooperativas em certames licitatórios, não há razão para afastar cooperativas da participação no
certame em cotnento, apenas em razão de uin ''anacrónico e obsoleto Termo de Conciliação Judicial
Rumado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, portanto há mais de 13 (treze) anos;

2.5.
destacou a impugnante que possui inegável capacidadetécnica, comprovada ao longo
dos seus 19 (dezenove)anos de sólida atuação nas licitações públicas, como também, idoneidade
reconhecida,confirmada e atestadapelo próprio Ministério Público do Trabalho;
2.6.

ao final requereu o seguinte:

,)

seja admitida e conhecida a impugnação em tela, por ser própria e tempestiva;

b)
do edital;

seja excluído o item 4.2.6 do edital retroínencionado e seja determinada a republicação
7
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c)
sela julgada intehamente procedente a impugnação, acolllendo os fundamentos de fato e
de dheito aduzidos pelo h-npugnante, a fim de admitir a participação de cooperativas.

11- DO ENTENDIMENTO

DO PREGOEIRO

3.
Prh-neirameilte, antes de entrarmos no mérito das questões suscitadas, julgamos
oportuno transcreveradiantea condição do Edital atacadapela impugnante:
+.2.

Tqão poderão pai'tiúpal

desta licitação os i)ituessados:

+.2.6.

Sociedades Coopualil-as, ellz face da natluewxa do QUIeto, ellz cmtsonânúa coltz a

jurisl)nidêllcia de diilet'sos'Tt.ibilnais, cite tledanza collltataçào dessas etitidaclespala a exectlçào de

im'tJiços
desta}iatnlcXa.

4.
Registra-se, também, nesta oportunidade, que esta Fundação reconhece a importância
do cooperativislno no cenário nacional. Enu-etattto, é importante frisar que a vedaçãocontida no
subitem do Edital em comento, decorre dc observância às disposições legais, assim como de
jurisprudência do próprio Tribunal de Contas da União.

5.

A mesma Lei n' 12.690/2012 mencionadapela hnpugnante em sua defesa,dispõe em

seus artigos 17 e 18:
)1. 17 Cabe clo N\inislé).io clo Tiaballio e F.nipieXO,}io anil)ilo de saíaconzPetência,
aFtscali:açào do
;nlllPilnlcnlo do di+oslo nesta L-ei.
S I'

A Coar)etatil.a de Ttaball)o qlte inlu'niedicll pilão de obtci siiboi(tittada e os conta-aramesde seios

etviços estarão si.lÍCitosà llzillta de BS 500,00 (qiiilll entes leais) poi Itaball)adol Pt qitdicado, dobrada
la teinddência, a sei iei-cl'tida e1}7jai,otdo Fiittdo de.4tlzPma ao Traball)adoi FHT.
S 2'

Piesiipliit--seá lUteI'plzediação
de 1}7ãode opta sita)oidi)inda a )elaçào collt)atiíal estabelecidaeltl)e

l e?lzT)tesa
coltltalattte e as Coopeiatiilas de'Ti'abala)o qi.le}iào [i.[nzPt'ircp]z
o diQos]o no S 6' do at1. 7'
desta l.fi.

S 3'

As })eltaliclades set'ào aplicadas pela aiilol.idade cotliPetenre do À4iltistépio do Ti'abala)o e En2piego,

le acot'docopao estabelecido
}lo Títi.ilo \''l\ da Coltsolidaçãodas L-eisdo Ttaball)o - CLT, al)toi'acta
pelo Declelo L-ei ti' 5.452, de I' de lliaio de 1943.
Al1. 18 - A cotistlluição oit íllili:anão de Coopelaliua de Tiabalbo Faia ]taiídat delibetadcizlzuttea
e@slaçào Itaball)isto,

Fiel,idenúáiia

e o disposto

nesta

Lei

amai'telalá

aos leWonsápeis

as sanções

poiais, duais e aditziltisti-citiuas cabíueis, selli pi'dtií'xo da açào .judicial uismtdo à dissoli.irão da

pool)elatiua.

f /«

rl''n7uooJ

S 2o Fica inele$uelpala qr.talqiletcargoeltzCooT)u.árida
de Ttabal.bo,pelopuiodo de alé 5 (cinco)
illos, contado a parir da setttettçallansirada eni jiilRado, o sócio, dit'igelite oil o adl}7itlisfiadol
mtdeltado pela prática dasJlaitdes elencadas}io caPlll desteal'tig!).

6.

Vê se, pois, que os dispositivoslegaiscitados buscamcoibia as conta-ataç(1)es
de

cooperativas intermediadoras de mão de obra, assegurandoos direitos dos trabalhadores e, para tal,
prevê, inclusive a aplicação de multa de R$ 500 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado.

l;undação de I'rcx-idênciaComplemcnrar do Servidor Público Federal dd !:f#er Exccutix,
Sa[a2(}2/2[}3/2(]4
Ed. Colporate Financial Conter Brasília/Dli
wwl\-.tun
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I''unpresp Exe
12 900 (061) 2020 9700
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0

Dos Setüços T'lesLaclos pol Cooperativas e llisti llições Seíli Fins \.ncrt;ifi;lil3:=1i$

..4ü. IQ. A coltti'citaçãode sociedades
pool)el'atirass07}lente
poderá ocos'el'qumtdo,pela sita natal'Coxa,
o
serüço a sel collttalado euidutcial:
!

a possibilidade de ser executado copaaí.itoltotllia pelos coopelados, de }nodo a não demandar relação de

subot'dittação etthe a cooperativa e os pool)atados, nem etttte a Adttzinistração e os coopelados; e

11

qite a gestão opelaciottal do seí'úço seja executada de Jot'Fila cotlipal'tilbada Oli elli lodíqo, elli qiie as

aLiúdades de comi'denação
e si.Deluisãoda execuçãodos sen)idose as de proposto, conlol'medetermina o mt. 68

da \-ei ti' 8.666, de 1993, sdalniealioxadas
pelospool)fiados
dejotllza alternadaoli aleatória,pata qtle
Lalttosqtlatlto possíveisuenballza assilrt?irtal alübuição.
S I'

guatido

aclmilida

a T)ai'ticipação

de coopelatiuas,

estas deverão al)lesenar

ll»i

modelo

de gestão

opetacioltal qlte contempleas cliwtíiWS estabelecidasatesteartigo, o qual servirá cop7zo
cottdiçãode
aceitabilidadeda proposta.
S 2' O sel'úço contratado deuet'á sel' executado obriRatoriailiettte l)elos coopelados,t-fadadaqttalqliei
intel'ttzediação Oll slibcontratação.

..'!d.

]].

]Na colttpalação de sociedades çooPelatiuas, o óRao oil entidade deüel'á pet:Ücal' selas fitos

constitutivos, analisando sl,ia iegltlm'idadeJot'mal e as cegas intel'nas de juncimla7}ieltto, pata euiLai euentí4al
desPiHliação oil .Faitde.

..AH. 12. arando da contratação de instituição sePlz
jtlts luciatiuos, o set'oiçoconta'atadodeverá ser execiltado
obrigaloriartzelite pelos piofzssionaispelteticentesaos qiladloslilltcionais da instituição.

Parágrafo único. ColtsLdetatldo-seqlte as ittstiluições sentiftlts ll.lciatiuos goaxalnde belie4ícios.Rscaise
pieuidenúários e9ec©cos, co]tdição qí]e ieduX. se].isci.tst.osoperacionais e»] )ilação às l)escoasjuúdicas oii

$sicas, Legal.
e I'egularlnelltetl'iblitadas, ttão será pei'lnitida, em ousei'ulincia
ao pdndpio da ismtoFtzia,
a
participação de instituições seno$ns luciatiuos et}2processoslicitaLórios destinadosà contiat.açãode empiesáüo,
de sociedade elpiPlesátia OI,tde consót'cio de eltzPmsa.

..4rt. 13. \qão sel'á adtliitida a conttaLação de coopeialit"i oii de instituição selli Ji)ts ll.lclatiuos cÜo estatltto e

objetos sociais não pteuejallz Oll não estqatn de acordo coleio objeto collLiatado.

8.
Ocorre que os serviços a serem contratados pela Funpresp-Exe, consoante a legislação
acima transcrita, não pode ser prestada por cooperativa, confonne manifestação da Gerência de
Tecnologia e Informação, considerando os seguintes motivos:
a)
são serviços que, pela natureza da atividade ou pelo modo como são usualmente
executadosno mercado ein geral, há a necessidadedc subordinação jurídica entre o prestador do
serviçoe o contratado;

b)
caractel:iza-se,portanto, a natureza dos serviços pela pessoalidadee habitualidade, cuja
admissão de cooperativas no certame reputar-se-ia ilícita, sujeitando os empregados da Fundação
envolvidos na contratação às sançõesda Lei n' 12.690/2012, 1)emassim, a possíveis sançõesdo
Tribunal de Contas da União;
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c)

o objeto que se pretende contratar tem natureza comercial.

9.

Divcrsas são as decisões judiciais no sentido de vedar a participação de cooperativas em

licitações promovidas por órgãos público para objetos que, por sua natureza, inviabilizam a
conuatação destassociedades.Citamos, como exemplo a ementa da decisão abaixo:

TJ-RS - Agravo AGV 70048658835RS (TJ-RS) Data de publicação:29/05/2012
Ementa:AÇA0 ORDINÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINTSTRATlyO.
PREGÃO ELES'RONICO. SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA O DETRAN/RS.
PAR'rlCIPAÇAO DE COOPERATIVAS VEDADA. NULIDADE DO EDIT./\l.
INOCORRENCIA. E lícita cláusulade Edital de Licitaçãodo DETRAN/RS que nào
permite a participação de cooperativas de mão de obra no certame,diante da natureza
da prestação dos serviços envolvidos, que envolvera situação de subordinação..
Precedentes do STF. AGRAVO PROVIDO. (Agravo N' 70048658835, vigésima
SegundaCâmaraCível, Tribuílal de Justiçado RS, Relator: Denise Oliveira Cezar.
Julgado ein 24/05/2012).
lO.
linporta salientar que cooperativas são sociedadesde pessoasde natureza civil, com
fonna jurídica própria, constituídas para prestar serviços aos associadose que se distinguem das
demais sociedades.Pol-tanto, diante de tal distinção eln relação às sociedadescomerciais é
incompatível a participaçãode cooperativasde trabalho nestecertame.

11.

Nessamesma linha, relia se manifestadoo próprio Tribunal de Contas da União, a

exemplo do Acórdão n' 2.260/201 7

Prh-fieira Câmara, quc analisou representação interposta pela

empresa Connectcom Teleinformática Comércio e Scn,iços Lida, acerca de irregularidades
verificadasno PregãoEletrânico n' 06/2016, protnovido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação ITI, cujo objeto foi o ''registro dc preços para eventual contratação de serviços

especializados
de suportee administração
da infraestruturade dados,administracão
de dadose
banco de dados e Operação em Segurançada Informação.

12.
Após a análise da licitação, em que se sagrou vencedora a própria impugnante, aquele
Tribunal, dente outras inegularidades,considerou irregular a permissão de participação de
cooperativas de trabalho , em afronta aos ans. 4', inciso 11,e 5', da Lei 12.690/2012, à Súmula 28
do TCU, ao Termo de Conciliação.Judicialergue a União e o Nlinistério Público do Trabalho. de
5/6/2003, e ao art. 4' da Insn-uçàoNortnativa 2/2008 SLTI/NIPOG, tendo, inclusive,aplicado
severasmultas a diversos servidores daquele Instituto.

lll-DADECISAO
13.

Pelo exposto, recebo a impugnação interposta, considerando ter sido apresentadade

forma tempestiva,para, no tnérito, não acata-la,tendo em vista set improcedente.Isto posto,
nlantenllo, assim,inalteradas as condições do Pregão Elett-único n' 13/201 7.

Brasília, 05 de janeiro de 2018

EJnsus SANTANA
Pregoeiro
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À
:undação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo

FUNPRESP

Ref.: Pedido de Esclarecimento ao EDITAL PREGÃOELETRONICON' 01 3/201 7
S
OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento
e manutenção de s(

limo Sr(a).Pregueiro(a) da COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO

A INTERAGI
TECNOLOGIALTDA-EPP.
pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJsob o n' 05.045.317/0001-68, sediada
DE.-ESÇL:4:BEçlB4Eb111QS
quanto ao edital em epígrafe, nos termos constantes no documento em anexo.
Att.

https://correio.funpresp. com.br/# 18

Ref.:
PREGÃO ELETRÕNICO NO013/2017

INTERAGITECNOLOGIA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n' 05.045.317/0001-68. sediada na Rua C-184 QD. 452, Lt. 18, C-l, Jardim
América. na cidade de Goiânia -- GO, CEP 74275-220, vem, perante Vossa Senhoria, por
meio de seu representante legal. apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS quanto ao
edital em epígrafe, nos seguintes termos:

l-DO OBJETO DALICITAÇÃO
Conforme se depreende do termo de referência -- anexo l do edital -- a presente

licitação tem por objeto:

Contratação de empresa especializadana prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade
fábrica de software, nas linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e Mobile

(Androide iOS).
ll-DOS

QUESTIONAMENTOS

A peticionante é empresa atuante no ramo pertinente ao objeto do edital, com
vasta experiência na área, e pretende participar do certame.
Contudo. ao analisar o edital. verificou-se a necessidade de solicitar maiores
esclarecimentos,no intuito de ter maior segurança jurídica quanto ao cumprimento das
exigências do edital.

2.1. Da contagem e do profissional com certificação CFPS
No tocante à contagem e do profissional com certificação CFPS, o edital assim
dispõe
5 DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.9 A contagem efetuada pela CONTRATADA deverá estar assinada por profissional que possua a
certificação Certified Function Points Specialist - CFPS do International Function Point Users Group

1/3

(i)jpjçragi'
- IFPUG,vigentee válidana datada contagem.a fim de garantira qualidadetécnicae atestara
aderência da contagem às normas vigentes.

Destarte, questiona-se
a) Toda e qualquer contagem realizada pela CONTRATADA deverá ser realizada

e assinada por um profissional que possua a certificação Certified Function
Points Specialist - CFPS do International Function Point Users Group - IFPUG,
vigente e válida na data da contagem?
b) O profissional com a certificação Certified Function Points Specialist - CFPS do
International Functíon Point Users Group - IFPUG. vigente e válida na data da
contagem deverá ter vínculo com a CONTRATADA?Quais serão os formatos
de vínculo aceitos?
c) O vínculo com tal profissional certificado deverá ser comprovado no ato da

assinatura do contrato?
d) Toda e qualquer reunião, online ou nas dependências da CONTRATANTE.

sobre contagemdeverá contar com a presençado profissionalcom a
certificação Certified Function Points Specialist - CFPS do International Function
Point Users Group - IFPUG, vigente e válida na data da contagem?

2.2. Do portfólio de sistemas
No tocante aos serviços objeto do edital em questão, a CONTRATADA terá que
fornecer os serviços de desenvolvimentoe manutenção de soluções de software. na
modalidade fábrica de software, nas linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e Mobile
(Android e IOS). Com o propósito de dimensionar melhor o esforço necessário em cada
tecnologia e conhecer melhor o cenário atual, pergunta-se:
a) Qual o porKóliode sistemas existentes. alvo dos serviços de manutenção. e
suas respectivas tecnologias?
b) Há um planejamento para o desenvolvimento de novos sistemas? Se sim, quais
sistemas e suas respectivas tecnologias previstas estão contemplados nesse
planejamento?

2.3. Do local da prestação de serviços
O item 5 DAESPECIFICAÇÃO
DOSSERVIÇOSassim dispõe

5DAESPECIFICAÇÃODOSSERVIÇOS
5.2.2.1.1 A CONTRATADAdeverá dar atendimento de Manutenção Corretiva nas dependênciasda
Funpresp-Exe.exceto nos casos em que, comprovadamente. possa ser realizado remotamente.

2/3

"?@

Destarte. questiona-se:

a) Toda e qualquer manutenção corretiva deverá ser realizada nas depen
da Funpresp-Exe?

b) Considerando os serviços objeto do edital em questão, apenas a man
corretiva deverá ser realizada nas dependências da Funpresp-Exe?

Cordialmente,

INTE
Regner

'ECNOLOGIALTDA
PS-- Representante Lega

3/3

á

w"''"b'ê

%

Segue respostas a impugnação

EM RELAÇÃO À CONTAGEM DE PONTOSDE FUNÇÃO:
a) Toda e qualquer contagem realizada pela CONTRATADA deverá ser realizada e
assinadapor um profissional que possuaa certificação CertiHledFunction Points
Specialist - CFPS do International Function Point Users Group IFPUG, vigente e
válida na data da contagem?

RESPOSTA: SIM
b) O profissional com a certificação Certified Function Points Specialist - CFPS do
Internacional Function Point Users Group IFPUG, vigente e válida na data da
contagem deverá ter vínculo com a CONTRATADA? Quais serão os formatos de
vínculo aceitas?
RESPOSTA: A prova de vínculo do responsável técnico mencionado no subitem
anterior com a empresa licitantc deverá ser feita através de um dos seguintes
documentos:

1) Ficha de registro do empregado- RE,
devidamente
I'rabalho; ou

registrada

no

Ministério

do

IT) Carteira de Trabalho e Previdência Social
CTPS, em nome do profissional; ou
111)Contrato Social ou último aditivo se houver,
para o caso de sócio e diretor,ou

IV) Contrato de prestação de serviços. (vede
manifestação do TCU no Acórdão 291/2007
Plenário)
f''
/'

1.

c) O vínculo com tal ptoHtssionalcertificado deverá ser comprovado no ato da
assinatura do contrato?

RESPOSTA: SIM
d) Toda e qualquer reunião, online ou nas dependências da CONTRATANTE, sobre
contagem deverá contar com a presençado profissional com a certiHlcaçãoCertiHled
FLmctionPoints Specialist - CFPS do International Function Point Users Group
IFPUG, vigente e válida na data da contagem?

RESPOSTA;NÃO, APENAS EM CASO DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
SOBRE CONTAGEM APRESENTADA

EM RELAÇÃO À CONTAGEM DE PONTOSDE FUNÇÃO
a) Qual o portMlio de sistemas existentes, alvo dos serviços de manutenção, e st.ias
respectivastecnologias?

RESPOSTA: O OBJETO PREVE O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES NAS
LINGUAGENS RELACIONADAS NO EDITAL E, NO CASO DE MANUTENÇÃO
ESTA SE DARÁ APENAS NAS SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PROPR]A
EMPRESA.
b) Há um planejanlento para o desenvolvimento de novos sistemas? Se sim, quais
sistemase suas respectivas tecnologias previstas estão contemplados nesse
planeamento?

RESPOSTA: NÃO HÁ AINDA UM PLANEJAMENTO DEFINIDO

EM RELAÇÃO AO LOCAL DE PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS
a) Toda e qualquer manutenção coiTetiva deverá ser realizada nas dependências da
Funpresp-Exe?

RESPOSTA: AS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E
HOMOLOGAÇÃO CONJUNTA DEVERÃO OCORRERNAS DEPENDENCIASDA
FUNPRESP. ENTRETANTO, A IMPLEMENTAÇÃO DAS ALTERAÇOES E
NESTESUNITÁRIOS DEVERÃO SERREALIZADOS NAS DEPENDÊNCIASDA

Cona'RA'l'ADA.

lq/01/2018
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De Carlos Henrique de Azevedo Moreira

Sex, 12 dejan de 2018 12:40

< ca rios. morei ra@fu npresp. com.br>

Assunto ENC: Pedido de Esclarecimento ao EDITAL PREGÃO
ELETRONICO NO 013/2017

Para Roberto MachadoTrindade
< roberto.trindade@funpresp.com.br>
Cc Joao Santana <joao.santana@funpresp.com.br>,
PriscilaBraga Vieira
< priscila.briga @fu npresp. com .br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

PrezadoRoberto,
Seguem as respostas aos questionamentos apresentados

EM RELAÇÃO À CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO

a) Toda e qualquer contagem realizada pela CONTRATADAdeverá ser realizada e
assinada por um profissional que possua a certificação Certifled Function Points Specialist
CFPSdo International Function Point Users Group - IFPUG, vigente e válida na data da
contagem?
RESPOSTA:SIM
b) O profissional com a certificação Certified Function Points Specialist - CFPSdo
International Function Point Users Group - IFPUG, vigente e válida na data da contagem
deverá ter vínculo com a CONTRATADA?Quais serão os formatos de vínculo acentos?
RESPOSTA: A prova de vínculo do responsáveltécnico mencionadono subitem anterior com a
empresa hcitante deverá ser feita através de um dos seguintes documentos:
[) Ficha de registro do empregado ]iE, devidatncnte registrada
no Ministério do Trabalho; ou
11)Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, em nome
do profissional;ou
11]) Contrato Social ou último aditivo se houver, para o caso de
sócio e diretor, ou
]V) Contrato de prestação de serviços. (vide manifestação do
TCU no Acórdão 291/2007 -- Plenário)

c) O vínculo com tal profissional certificado deverá ser comprovado no ato da assinatura
do contrato?
RESPOSTA:SIM
d) Toda e qualquer reunião, online ou nas dependências da CONTRATANTE,sobre
contagem deverá contar com a presença do profissional com a certificação Certified
Function Points Specialist - CFPSdo International Function Point Users Group - IFPUG,
vigente e válida na data da contagem?
RESPOSTA; NÃO, APENAS EM CASO DE ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS SOBRE
CONTAGEMAPRESENTADA
h++r-e.//nnrraia
fi innracn pnrn hr/h/nrintmoccano?id=1d.qd.9R,t7=Amaricn/RnnPnt iln
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SerproMail

EM RELAÇÃO A CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO:

a) Qual o portfólio de sistemas existentes, alvo dos serviços de manutenção, e suas
respectivastecnologias?
RESPOSTA: O OBJETO PREVÊO DESENVOLVIMENTODE SOLUÇOESNAS LINGUAGENS
RELACIONADAS NO EDITAL E, NO CASO DE MANUTENÇÃO, ESTA SE DARÁ APENAS NAS
SOLUÇOES DESENVOLVIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA.

b) Há um planejamento para o desenvolvimento de novos sistemas? Se sim, quais
sistemas e suas respectivas tecnologias previstas estão contemplados nesse
planejamento?
RESPOSTA

NAO HA AINDA UM PLANEJAMENTO DEFINIDO

EM RELAÇÃO AO LOCAL DE PRESTAÇIAODOS SERVIÇOS:

a) Toda e qualquer manutenção corretiva deverá ser realizada nas dependênciasda
Funpresp-Exe?
RESPOSTA: AS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE REQuiSiTOS E HOMOLOGAÇÃO

CONJUNTA DEVERÃOOCORRERNAS DEPENDÊNCIASDA FUNPRESP. ENTRETANTO.A
IMPLEMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES E TESTES UNITÁRIOS DEVERÃO SER REALIZADOS
NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA.
Ats.
Carlos Henrique A. Moleira
De: Roberto Machado Trindade [

Enviada

]

em: quarta-feira, 10 de janeiro de 2018 17:39

Pai'a: Joao Santana <

>; Carlos Henrique de Azevedo Moreíra

<carios. morei ra(ii)fu noreso. com .br>
Assurlto:

Fwd: Pedido de Esclarecimento ao EDITAL PREGÃO ELETRON]co N9 013/20].7

Senhores
Segue pedido de esclarecimento, atentar para o prazo. (24)horas
Roberto

De: "Regner Santos l Interagi Tecnologia área ner@iDteracli.com .br>
funDres
Para : !icitacao@funDreso.com.br
Cc:
"Thales Augusto Salvador" <thales@hteraai.com.br>.
"Rafael C. A. Santana" <!iaíae!@l!:!teliag!:cara.br>, "Adm.Luciana Moura- Interagi
Tecnologia" <

Enviadas: Terça-feira,9 de janeiro de 2018 11:21:30
Assunto: Pedido de Esclarecimento ao EDITAL PREGÃO ELETRÕNlco NO013/2017
À
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo
-FUNPRESP

Ref.: Pedido de Esclarecimento ao EDITAL PREGÃO ELETRÕNlco NO013/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de
https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=14342&tz=America/Sao Paulo

.In/01/20:18

SerproMail

software, nas linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android e IOS).

g8

limo Sr(a). Pregueiro(a) da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A INTERAGI TECNOLOGIA LIDA-EPP. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no
05.045.317/0001 -68, sediada na Rua C-184 QD. 452, Lt. 18. Casa 1, Jardim América. na cidade de Goi
GO, CEP 74275-220, vem, perante Vossa Senhoria. por meio de seu representante legal, apresentar

DE ESCLARECIM

ENTOS quanto ao edital em epígrafe, nos termos constantesno documentoe m

Att.,
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SerproMail

SerproMail

joao.santana@funp

a

ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FUNPRESP

De : Carlos Henrique de Azevedo Moreira
< carlos.moreira@funpresp.com.br>
Assunto

Seg, 15 dejan de 2018 18:17

: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FUNPRESP

Para : Joao Batista de Jesus Santana
<joao.santana@funprespcom.br>
As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo
Jogo,
Seguem as respostas abaixo

1) Entendemos que os sistemas a serem mantidos para o item 2 do termo de referência encontram-se todos
documentados. Está correto o entendimento?

Resposta: o Item 2 refere-seà manutenção dos sistemas que serão ainda desenvolvidospela empresa
a ser contratada neste certames

2) Referente ao canal de atendimento a ser oferecido a GETIC, em caso de disponibilização de número de
contato. solicitamos a quantidade média de chamados mensal e o tempo médio de atendimento para
melhor dimensionamento dos requisitos.
Resposta: os chamados serão referentes à manutenções dos sistemas que serão ainda desenvolvidos
pela empresa a ser contratada neste certame. Assim, a quantidade de chamados dependerá da
qualidade do produto desenvolvidos mas estimamos que este número não passe de 3 chamados diários
3)

Referente ao meio de acesso remoto provido pela Contratante a Contratada. entendemos que será
permitido acesso a rede do Contratante via VPN, está correto o entendimento? Caso não, gentilmente
especificar qual o meio do acesso remoto.
Resposta: Sim

4) Solicitamos gentilmente a quantidade média de consumo para cada itens mencionados neste termo de
referência.
Resposta: A quantidade mensal de pontos de função e a linguagem a ser adotada dependerá das
demandas a serem desenvolvidas pela GETIC, de acordo com as necessidades e prioridades da
Fundação, não havendo como antecipar uma estimativa média.
5)

Entendemos que a Contratante fornecerá infraestrutura Física. Elétrica, Dados(Lógica). Mobiliário e
demais equipamentos. sistemas e ou ferramentas para execução das atívidades dos profissionais
alocados em suas dependências. sem custos para a Contratada. Está correto o entendimento? Caso
não, gentilmente esclarecer.

Resposta: Não. Conforme esclarecimento anterior a outra empresa, a presença da contratada na
Funpresp se dará apenas para levantamento de requisitos, dúvidas, testes e homologações conjuntas
Todo o desenvolvimento deverá ser realizado nas dependências próprias da contratada.

De: Joao Batista de Jesus Santana [

Enviada em: segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 12:01
Para: Carlos Moreira <carlos.moreira(â)funDresD.com.br>
CC: Roberto Trindade <roberto.trindades)fu!)i)!.esn.ÇQ111:br>;

httnq-//rnrrpin fl lnnrnc=nrnm hr/h/nrintmnqqnnp?id=1449R&tz=Amnrica/Snn Pat lln

]

Priscilla Luz Otoni

18/01/2018

SerproMail

<oriscilla.otoni(íi)funDreso.com.br>
Assunto:

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOFUNPRESP

Carlos Henrique,
Solicito fornecer os subsídios necessários à resposta à empresa
Att
Jogo Santana
Coordenador de Património e Logística

(61)2020 9792

De: "Antonio Wesley dos Santos Inacio" <wcslgyi11açio©)lamoo-it.com.br>
Para : "Licitacao" <!içiliacao(õ)funpreso.com .br>
Enviadas: Segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 ll :49:55
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FUNPREsp
Bom dia.
A empresa Lamppit Solutions Tecnologia Ltda, CNPJ N' 26.832.621/0001-25, Situada à
rua Tibúrcio Cavalcante n' 1573, Aldeota -Fortaleza/Ce, vem através deste solicitar
Esclarecimentos referente ao Pregão Eletrõnico de n' 01 3/2017
1) Entendemos que os sistemas a serem mantidos para o item 2 do termo de referência encontram-se todos
documentados. Está correto o entendimento?

2)

Referenteao canal de atendimentoa ser oferecidoa GETIC, em caso de disponibilizaçãode númerode

contato, solicitamos a quantidade média de chamados mensal e o tempo médio de atendimento para melhor
dimensionamento dos requisitos

3)

Referente ao meio de acesso remoto providopela Contratante a Contratada,entendemosque será

permitido acesso a rede do Contratante via VPN, está correto o entendimento'P Caso não. gentilmente especificar

qual o meio do acesso remoto

4) Solicitamos gentilmente a quantidade média de consumo para cada itens mencionados neste termo de
referência.
5) . Entendemos que a Contratante fornecerá Infraestrutura Física, Elétrica, Dados(Lógica), Mobiliário e demais
equipamentos. sistemas e ou ferramentas para execução das atividades dos profissionais alocados em suas
dependências, sem custos para a Contratada. Está correto o entendimento? Caso não, gentilmente esclarecer.

Grato

Wesley Inácio
Licitação
weslevinacio(Õ)lamDo-it.com .br

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=14428&tz=America/Sao Paulo

18/01/2018

SerproMail

SerproMail
VVTL MARKETING

joao.santa na @fun presp-ço qlbr

- PE 013/2017

De : \An"LMarketing
<comercial.wtlmarketing@gmail .com>
Assunto : \AfTLMARKETING- PE 013/2017
Para licitacao@funpresp
.com.br
As imagens externas não são exibidas.

Qui, 18 de jan de

Exibir.as imagens abaixo

Boatardei
PrezadoPregoeiroe Equipe
Conforme contato telefónico e após análise, chegamos a conclusão que não vamos
cumprir as exigências referente a qualificação técnica. Portanto solicito a retirada da nossa
proposta e consequentemente a desclassificação do certame
Atenciosamente

Thiago Costa
Dept'. Comercial
(61) 3551-8727

Livre de vírus. www.avast.com

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=9c832df8 aa28-4494-8876-9c42aa8cdddd:2660&tz=America/Sao Patim
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ÀFUNPRESP
Fundação cle Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo
Funpresp-Exe

PROPOSTACOMERCIAL

Proposta que faz a empresa, LIKCON EIRELI - EPP inscrita no CNPJ (MF) n' 05 323.742/0001-71
sediada na Rua Napoleão Teixeira de Lama,146 - Centro -- JUPI/PE, telefone (81) 3132-5190
e-mail comercialgÊlinkcon.com.br, para execução dos serviços abaixo relacionados.
DADOSDOPROPONENTE
NOME: LINKCON EIRELI - EPP RAZÃO SOCIAL: LINKCON EIRELI - EPP
CNPJ No:05.323.742/000'1-71
ENDEREÇO:Rua Napoleão Teixeira de Lama,146 - Centro - JUPI/PE

TELEFONE:(81) 3132-5190 E-MAIL: comercial@linkcon.com.br
VALIDADE DA PROPOSTA:60 (Sessenta) dias.
DADOS DOSIGNATÁRIODOCONTRATO:
NOME:PALOMACARRERASBRANCO
RG: 5.613.493 SDS/PE
CPF:038.380.334-93
Item

l

2

Serviço

Unidade
de
medida

Desenvolvimento
de soluções de
software

Ponto de

Manutenção de
soluções de
software

Ponto de
Função

(A)
Volume
Estimado
Mensal

(B)
Volume
Estimado
Anual

(c)

Valor
unitário
(R$)

(D): {A X

c)

Valor
mensal

35

420

331,57

(R$)
11.6U4.95

15

180

409,67

6.145.U5

c)

Valor total
(R$)
139.ZDV.4U

/3./4U.bU

Função

link)eon
CO NSU LTO RIA

EM

TI

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços.
Os serviços descritos atendem as especificações técnicas, exigidas pelo termo de referência
Declaramos que atendemos o descrito no edital e termo de referência
PERNAMBUCO, 18 de JANEIRO de 2018

E

JULGOWÉ
CAJÜEIRO
ANAL
RG
PE
CP 067.a90.4844s

Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lima. 146 -- Centro - Ju
CEP.:55.395-000 - CNPJ.: 05.323.742/0001-71

Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão

@

?

Secretariade Logística e Tecnologia da Informação
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

l)eclaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nx 8.666, de 1993, conforme documentação apresentadapara repstro no SICAF e
uquivada

na UASG Cadastradora,

que a situação do fornecedor

no momento

CNPJ/ CPF:
RazãoSocial/ Nome:

05.323-742/0001-71

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
24651 -Jupi PE

Domicílio

é a seguinte:

Validade do Cadastro:

' '

'' ''''"

24/05/2018

LINKCON EIREU - EPP

Fiscal:

Unidade Cadastradora:

160198- 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Atividade Económica:

95114/00 - REPARAÇÃOE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORJl=E DE
EQuiPAUENTOS PERIFÉRICOS

Endereço:

R NAPOLEÃ0 PEIXEIRA DE LIMA 146 -Jupi - PE
Consta

Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Ocos-rências Impeditivas indiretas:

Nada Consta

Níveis validados:
1 - Credenciamento
11- HabilitaçãoJurídica
111- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Validade:
FGTS

Validade:

INSS

Validade:

Trabalhista Validade:

09/06/20]8
25/01/2018
09/06/2018
24/06/2018

http:/l/www.tst.jus.br/certidão

IV - RegularidadeFiscal Estadual/Municipal:
ReceitaEstadual/Distrital

Sem informação

ReceitaMunicipal

Sem informação

VI - Qualificação Econâmicc-Financeira - Validade:
Índices Calculados:

SG - 50.93; LG - 18-88; LC

Património Líquido:

R$ 2.849.159,33

31/05/2018
18.88

Esta declaração é uma simples conwlta não tcm cfcito legal

Emitido em: 08/01/2018 11:14
CPF: 067.390.484-95
ss

Nome: JULIO WERNER SILVO CAJUEIRO

de

'

Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Certiâcado de Registro Cadastral - CRC
(instituído Feto nrt. 34 da Lei 8-666. de ]993 e regulamentado peia art. ] do Decreto i] 3.722, de 2001)

CNPJ/ cpp:
RazãoSocial/ Nome:

05.323.742/0001-71

LINKCON EIRELI - EPP
160198- 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Unidade Cadastradora:
Níveis do Cadastramento

l

Credenciamento

11- Habilitação
111

Jurídica

Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Atividade Económica:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
KQuipJtmENTos PERIFÉRICOS
Endereco:

R NAPOLEAO TEIXEIRA DE LAMA 146 - Jupi - PE
oF.

c p run

.-Ã p c '

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereçowww.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n4 8.666, dc
1993

Emitido em: ]0/0]/2018

12:19

l de l

Improbidade Administrativa e Inetegibilid.
Certidão Negativa

Certifica que nesta data (17/01/2018às 18:00) não consta registro no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ n' 05.323.742/0001-71.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço
através do número de controle: 5A5F.AB63.8BFC.0235

arado em: 17/01/201 8 as 18:00:35

CONSELHOi\nCtONAL DE JUSTIÇA

//m'm,cni.Íus.br

Página l/l

TRIBUNALDECONTASDAUNIÃ0

CERITDÃO NEGATIVA
DE

LICIT:4N'lESINIDÕNEOS
Nomecompleto:LINKCON EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:05.323.742/0001-71

Certidão einiida às J6:26:44 do dia 04/01/2018, com validade de trinta dias a contar da

A veracidade das inbrmnções aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

Código de controle da certidão: FK220401 18](52644

Atenção: qualquer usura ou emenda invalidará este documento.

'l'R:mUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGA'HVA
DE

INABILITADOS
No11n completo: TANIA

MARIA HOGLUNI)

CPF:089.982.868-07

Ceradão emitida às 162752 do dia 04/01/20] 8, com validade de trinta dias a cantai da

A veracidadedas int)rmações aqui prestadaspodem ser coníhriadas no sido
Código de controle da certidão: JC3D0401 18162752
Atenção: qualquer raslua ou emenda invalidará este documento

Página:0001

d

q'

GOVERNODOESTADODEPERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

JUNTA COMERCIALDO ESTADODE PERNAMBUCO - JUCEPE

}

t

\g

CERTIDÃO DEINTEIROTEORINTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO
EVENTO(S)

LINKCON EIRELIEPP
26.6:0017297-1

002.ALTERACÃO
046'-TRANSFORMACAO

ASSINADOPOR
Assinatur
EZERRADA
ROECOMÉRCIO

ARQUIVADOEM 16/11/2017 10:35:07
AUTENTICIDADE 127E.C06F.7A95.5CIB
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novódao/chanceladigital.asp?cd=:127EC06F7A955CIB

Recife.,.13991112yer=13g:g$
2017
6álÍAyns Bezerrada Coso
SecretárioGeral

JUCeE

Documento disponibilizado a 354.243.704-20 - MURILO DE FREITAS SILyA

CHANCELA DIGITAL

Data - 20/1 1/2017 09:02:26

ninc

a,õ.ooi7az-t

Código de Autenticação 127E.C06F.7A95.5CI B

N'pnorocoLO

lzn3znsepnoTocol.Aoo
t4nt120t7
10:s7:4z

llRtaéM!%a''httplrwww+o:popa.goY.brfnQvodaefchancdadbltBLnp?çd;127EC06F7A9S5CIB EN4PRESA

urpcai amlEip

lln201rla

do Chaves Públcas 8msõe&a+ K)P 8ms;],em viga' oartsoanBE.C ne32de ]llm/2001

7

Página:0002

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃOEM E]RELI

LINKCONLTDAEPP

CNPJ n' 05.323.742/00Ql-TI

TANIA MARCA HOGLUND nacionalidade Brasileiib

das'cada.:m -ilvio/{bód. casada

em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, empresária, CPF n' 089.982.868-07. carteira
de identidade n' 16286780, órgão expedidos SSP - SP, ]Fqdçnje.F 1lixnjaÜiq=la na Rua
rosé de Pãesde Berros, 10, PINA, RECIFE, PE, CEP 5.1a1 14;0;BRXSIE..' :'

Sócia única da Sociedade Limitada de nome empresarial LINKCON LTDA Epp.
ngistrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial
do Estado de Pemambuco, sab NIRE n' 2620] 37] 91 1, com sede Rua ManDeI Ramos de

Souza, 83 , Centro Lagoa do Carro, PE, CEP 55.820-000, devidamente inscrita no
Caduco Nacional de Pessoa Jurídica/h4F sob o n' 05.323.742/0001-71. deliberam de

pleno e comum acordo üjustwem a prewnte alteraçãocontratual, nos tmos

da Lei n'

10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidasnu cláusulas segúntes:

CLÁUSULASDEALTERAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa

IndMdual de Responwbiiidade Limitada - EIRELI, passandoa denominaçãosocial a
ser LINKCON EIRELI, com sub-rotação de todos os direitos e obrigações pertinentes

CLÁUSULA SE(;UNHA: A sociedadepensaa exercersuasatividadesno seguinte
CEP 55.395-000. Rua Napoleão Teixeira de Lama, 146 , CENTRO, JUpl, PE,
CLÁUSULA TERCEIRA: O acervodestaempresano valor de R$ 2.500.000,00(Dois
Milhões e Quinhentos.Mil Reais), foi aumentado para RS 4.500-000,00 (Quatro hlilhões
e Quinhentos Mil Reais)l totalmente integralizado neste ata em moeda corrente do País
passando a constituir o capital da empresa individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA mDTVIDUAL DE RESPONSABILID.\DE

LIMITADA ERELI

Pelo presenteinstrumento particular de constituição,T.A.NIA DARIA HOGLUND

Elá.E='mmm:=Tl#ylEã=ÊFJa
<

RaquefOliveirada Silvo
Análisede Processos
Ma1.2173.3

Req: 8]700000504}37

Página]
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Docunnnto d sponib nado a 354.243.704-20 - MURILO DE FRESTASSALVA
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Documento d sponlbüízado a 354.243.704-20 - MURILO DE FRESTAS SALVA

;!uLltailgm81ial dâEemlmUuoa
Daa.marln

CHANCELADIGITAL
N{RE

Código de Autonticação 127E.C06F.7A95.5CIB
ünavtlda8/chancolaüUilarnp?çd=12ZEC(»FZAqsscía

26.6.00t7297-1

NePROTOCOLO
17#B3757$6PROTOCOLAD014/tlJ20t7 10S7B7
IWARQUNAMENT0 266m17a71 AROUNADO la11120t7 ta3SD7
EXqPRESA

L#a(CON BREU EPP

ICP8rasl. «n ví! con$QH)teE.C it'32 do l l/ogf2001 - Alt.2e

Página: 0007

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

LINKCONLTDAEPP

CNPJn'05323.742/0001-tl.
B

Ü

temporariamente,

':e

B

.:

'B

'

o acesso a cargos públicos, ou por crRf\ê fatimentbtT cB+Prevanêa$o, peito

ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema flnariceiro
It

+

C'»q

qe

©©'"

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra al re14:@s'deíoniumQefé pública

ou propriedade.

' .' i .i

'..

!'

:g

CLÁUSULA
DÉCIMASEGUNDAO titular da empresadeclaraque não participade outra
empresa

DOFORO
CLÁUSULADÉCIMASEXTA. Fica eleito Q foro de Recite-PEpara o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigaçõesresultantes deste eta constitutivo.
Jup} , 29 de Setembro de 20Z7

IA MARRA

TEHEMUNHAS
\

!.

s Silvo

Sorria Cristina' lnlpozo Martins

RG:2.369.665ssp-pe

RG: 531S640 SDS-PE

CPF:029.880.224-45

CPF:027.939.434-95

! HB;ti ti
Et S,8Ê

Ç@sqitA te

«.::!@k3'«
Req: 8t700000504137

J.WÉ

Página5

C}UNCELADIGITAL
NÍRE
PROTOCOLO

26,6.0317297-t
17í337S7$4 PROTOCOLAD0

i«ttfZ017

10:57;47

N'ARQUIVAMENTO 266(D}72971 ARQUIVADO16/11J2017t0:35:07

JuíHa&gmglaai ü?r5em3mbuça

v brínovadae/cnanceiadipiuiasp?cd:t2rECOÕFZAgSSCIB

Daumenlo Asse\adopa' meb digtal cankm» }.$s Zm-2 de 241D3/2011.que in«bli a Iria-Es:ívbn

de Ct)aves PübB=as

EXIPRESA

UNKCCN BREU EPP

ALTERAÇÃOCONTRATUAL.OETKAnspQKWAÇÃo ZM EIRELI
LINKCONLTDAEpp
É .liip+!'': T. e

CNPJ,n' OS.323.V42/0(i)i+t:
PERCENTUAL.
(%)''l

TANTA MARCA HOGLUND

e

CtÁUSUJA:SÉTIMA.Alresponnbilidade do Titular é rBstrlta ao valordo capital Inte8ializado.

DAADMINISTRAÇÃO

CtÁt)GUIA OITAVA. A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de
representante atavae passiva,judicial e extrajudicíalmente, podendo praticar todos os alas
compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa. autorizado o u50 de nome

empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

8

E l$1:iiF

çÚ

DO FALECIMENTO

aÁusUiA ÕICiMA .'Pái&

;:=:'
!hdo ou interditado O TITULAR,a empresa contínuaíásuas

urado e liquidado cgm base na situação patrimonial da empren, á data da resoluto

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

WF

üxliH :bm
RaquelOliveinda Salva
Aitàtise de Processos

nat.2t73-3

v':

Req:81700000504137
Página4
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃOEM EIRELI

LINKCONLTDAEPP

CNPJn'05.323.742/(D01.71
e ;e
R

documentes

e gerenciamento

eletrânico

de

dootíneótós;

':T

':

':

:

e

plmdamentü;'

.
e

c#ganização,

programação, segurança da informação; diagnósticos, instalações, gerações,manutenção, help

deck,prestaçãode serviçosde processamento
de dador jelel0elWTeqoi iBJÕtantação
e
manutenção de sistemas e treínamentos, venda e l06aÊá
atviçb!.
comércio,
+'
+(k l)&ngg
6
+8e
8
'+8+
representação, instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos e produtos da
área de informática e telecomunicações; instalações prediais e prestação de serviços de
instalação de internet. instalação e manutenção de redes de computadores (LAN e WAN} e
terceirização de serviços; sew;ços de canso/faria em frlformó{/ca. outsourcfng em 17C, SERV7CE
DECKE FIEL.DER
DECK,engenharia elétrica, eletrõniça, sewiço de estudo, auditoria, segurança
da informação, impressão, planejamento organização, programação e ossistêntió técnica de
produtos de informática, instalaçõesprediais, consultoria e assessoriaempresarial nos áreas de
planejamenta, marketing, comunicação, promoção e relações publicas; realização de pesquisas
de opinião publica e mercado; elaboração de projetos, desenvolvimento e comercialização de

soRwares."

CLÁUSULAQUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 26.09.2002 e seu prazo de
duração da sociedade é indeterminado.(art. 997, 11,CC/200ZI

DaCAPiTALSOCfAL

CLÁUSULASEXTA.A sociedade tem capital social de R$ 4.50Q.000,00{quatro m;leões e
quinhentos mil reais) representadopor 4.500.000(quatro milhões e quinhentas mil) quotas

de capital. no valor nominal de R$ 1,00 {um real) cada uma, valor totalmente subscritoe
integralizado, em moeda corrente nacional como se segue:

RaquelOliveirada Silvo
AnâtisedeProceuoS
Nlat.2t73.3

Req: 81700000504137

Jy«É

SP""'':=L-,

IPPRDTOCOt.0 171B37$7$8PROTOCOLADa
14flln017 tOS7:+7

código de Autenücação'127E.C06F.7A95SCI
B URILODE FREITASSALVA
Junta 81Rlaóo http:/Awvwjucepe pe.gav.br/novodaa'chanceladigital.asp?cd=127EC06F7A955CI

IP ARQUNAI.TENTO2660D172371ARQUEADO 16Hln017 103S07

B

EMPRESA

LN(m

BREU EPP

Doa.men:o A:sk)ado pa' ít\eio digÊal.corüoatu l.!P 22m-2 da 2aJ03/2011.que bBSüula Inca-Está\Jurade Ch8\rcs Púbiçn Bras2e:n- ICP Brasa.em viga wnsoan:e E.C n'32 do 11109í2001
- Ait2'
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ALTO

lCAÇAO CONTRATUAL, DE TRANSFORMAÇÃO

LINKCON LTDAÊpp ': ;'

6

+

CNPJ n' OS.3Zj.V42/000i.7i

:+

+ ;e
.'+, 'e

7

EM ERREI l

' '-'---'--'
e

Ü'.'-..'+ 6
+

+

+

+::

+

;;b ' +

Q.
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CERTIDÃO DEINTEIROTEORINTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO

LINKCONEIRELI

EVENTO(S)

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

26.6.0017297-1

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORT

ASSINADOPOR
AssinaturaváliÉ
BEZERRADA
DECOMERC10

ARQUIVADOEM 16/1/201808:35:50
AUTENTICIDADE OAF2.E076.B3E9.ECOA
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0AF2E076B3E90COA
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Presidênda da República
SecretaHa da Micro e Pequena Emprew
SecretaHa de Radonalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECLARAÇÃODE ENQUADRAMENTODE EPP

A empresa LINKCON EIRELI registrado na Junta Comercial em 26/09/2002. NIRE;
26600172971. CNPJ: 05323742000'171, estabelecida na(o) RUA NAPOLEAO 'EEIX61RA

DE LAMA,146 . CENTRO.JUPI, PE. CEP 55395000, requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei. que'$e:enquáara'nas
condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE. nos termos da Lei Conlplementarn' 123.
de 14/12/2Q06.
'. ':'
Código do ato: 316

Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

htq)://wwwreceita.faze

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dadols de Identif cação da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à

©

REPÚBLICA FEDERATl\a DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Núunno oÉ iÚiÕiiiiiXÍ

COMPROVANTEDEIN
CADASTRAL

05.323.742/0001.71

MATRIZ

DA:n DE ABERTURA

26/09/2002

NO1\&El\P'RESARIA.

LINKCON EIRELl-EPP

d
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AnMDAD

res e de equipamentos

periféricos

CóDIGOEDESCÉ

95 29-1-99 - Reparação
anterionnente

e manutenção de outros objetos e equipamentos
não especificados
'
'pessoais e domésticos
'''
''-'
--'

lli:::liBHllXBZgll j m SEi:
62.03-1.-00
-D

::==:=«-'

omputador não-customizáveis

CÓOICOEOESêPI

ureza Empnsári
LOGRADOURO

COMPLEl\EN'lO

R NAPOLEAOTEIXEIRA DELIMA
CEP

55.395400

BARRO/DISTRI'íD

UUNtciPtO

CENTRO

JUPI

ENDEREÇO ELETRéWICO

TELEFONE

paloma .carreras@lin kcon.com.br

(81) 3011-0a58

EN'n FEDEWIVO RESPONSO\EL(EFR)

SITUPçÂOCADASTRAL

OA[AOASIW.AÇ.AO
CAOASTRH.

ATl\n

20/11/2004

MOTA\©DE SiTUa\çÃo CADAS'mAL

DATA QASI'TUAÇÃO ESPEClm

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.634. de 06 de maio de 2016
Emitido no dia 05/01/2018 às 19:19:42 (data e hora de Brasília).
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@

MINISTERIODAFAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da FazendaNacional

@

CERnDÃO POSITl\n COM EFEITOSDE NEGATl\n DE DÉBITOS RELATIVOSAOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATI\n DA UNIÃO
Nome: LINKCON EIRELI - EPP
CNPJ: 05.323.742/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172. de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Atavada União (DAU) na Procuradoria-Geralda Fazenda

Nacional(PGFN).
Conforme disposto nos ans. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais o. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. ll da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www. pgfn.gov.br>
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Corjunta RFB/PGFN Ro1 .751 de 2/10/2014

Emitida às 16:09:47 do dia 15/01/2018 chora e data de Brasília>
Válida até 14/07/201 8
Código de controle da certidão: A436.7A30.B3BC.A4C8
Qualquer usura ou emenda invalidará este documento

15/01/201816:14

15/01/2018 https:/7www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapet.asp?VARPessoaMatriz=
12532734&VARPessoa=1
2532734&VARUf

C
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

05323742/0001-71

RaZãO

UNKCOM

SOCIal:

Endereço:

EIRELj

EPP

RUANAPOLEAOrElxEiRA OEUMA 146 / CENTRO/ JUPI / PE/ 55395

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de ].l de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2018 a].3/02/2018
Certificação Número: 2018011512114781482125
Informação obtida em 15/01/2018. às 16:34:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa;

www.caixa.gov.br

huPs://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cd7FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=12532734&VAR f)essoa=i 2532734&VARUf::;PE&y.

1/{

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE JUPl-PE
FÓRUM Des. Rodolfo Aureliano - R. Antonio Pereira Draga-s/n-centro
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO/CONTADORIA JUDICIAL

CE R TIDÃO

CERTIFICO por haver solicitado e para fins de direito que dando busca
nos registros de feitos Cíveis desta Comarca, nos últimos cinco anos.
constatei a inexistência de distribuição de Ação de RECUPERAÇÃO

JUDICIAL/FALENCIA em face de LINKCON EIRELI - EPP, inscrito no
CNPJ/MF sob o n' 05.323.742/0001-71, com sede na Rua Napoleão

Teixeira Lama,n' 146, Centro, Jupi-PE. O Certificado é verdade. Jupi, 08
dejaneiro de 2018.

./;l,... s-À--'»
Vilma Silvestre Araújo
Distribuidora Judicial

Maf. 776.762-5

.

H

x*,.

C E R TID Ã:)

CERTIFICA, que a l:adido de pessoa interessada, a
Comarca de Jupi-Estado de !)ernambuc-)é vara única. O Certificado é
verdade. Jupi, 08 de janeiro dc 2018

L/- /--Vililla SilvestreÉ.rüújo
Distribuidora Jt,tli::ial
Mat. 176.162
t

"-«;:.

l?!

Certidão PJe

https ://www.tj pe.jus.br/wrti daoÚ e/xhtlnl/manterPcssoa/inanterPesso

a
.,

®
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNALDEJUSTIÇA
Fórum Des. Rodotfo .Qireliano

AK Desembargador Guerra Barrete. 200 -- Térreo -- Ala Sul. bairro Joana Bezerra
Fores n' (081) 3181-0400

(FAX)/ 31 81-0476 e 3181-0470

CEP 50.09G700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO
\n.LIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 15/01/20't8 16h19min

Data de Validade:

N' da Certidão:

NOda Autenticidade:

131364/2018

14/02/20'18

CI.BM.K8.GQ.GP

O$ dados dos documentos constantes nesta certidão foram inforruudos pelo solicitante, suatitularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, contorne o documento original

RazãoSocial:

LINKCON EIRELIEPP

CNPJ: 05.323.742/0001-71

Inscrição Estadual:

RUA NAPOLEAO TEIXEIRA DE LAMA.146

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jupi/PE

03Q985242

Certifica que NADA CONSTA nas registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrõnico -- PJe

lo Grau, implantadonas UnidadesJudiciárias,no âmbito do Tribunal de Justiça do Estada de
Pemambuco. FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS. SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO

DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução

Nomiativado TJPE n' 07 de 02/06/2014,na Resoluçãodo CNJ Ro185 e na Lei 11.419/2006
e foi
expedida gratuitamente através da Intemet
Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser conõrmada no sido eletrõnico do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, através do link https:J7üw.tape.jus.br/cedidaopje/xhtml/main.xhtml,
na opção - Validar Certidão
Negativa de Prowssos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identiHcado

Esta certidão não abrange os processos que tramitam em Segredo de Justiça e nem distribuídos antes da
implantação do Sistema Processo Judidal Eletrõnico -- PJo, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O
referido é verdade e dou fé.

l de l
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CERTIDÃODEINTEIROTEORINTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO
EVENTO(S)

LINKCONLTDAEPP
26.2.0137191-1

310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRES
223 BALANÇO PUBLICADO

ASSINADOPOR

ARQUIVADO EM 24/5/201713:24:15
AUTENTICIDADE 0120.2070.0389.3409
Autenticidade http://www.jucope. pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd:O1 20207003893409

'"Eg#:;BlsêW''
ÃrÚré Ayns Bezertu da Costa
Secretário Gera!
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Contém Balanço e demonstraçãoFinmwira findo' em 2t)16, êom'Q07 FolhÁqnnieradas de n' 001 a 007
qual sewiu de lançamentos du operações própdu do estabeleçimenioabaixo dncrito;

NomeEmPmuíiat: L}NKCONLTDAEPP
Nin; 2620137191-1

GnN: 05.323.742/0eo1-7í

Dab do Arquivamento do ates constRüivos na Juwpe: 26/09/2002

MuNcfpio:LAGOADOCARR0

q

Termo de autenücação da JUCEPE: {7/002414-8 de Q6/05/2017

A
B-

Sob as penas na Lei, declaramos que as infomlações aqui contidas são verdadeiras e nos íesponsabilizamos por todas
elas
As informações foram eüraídas das folhas de 001 a 007 do Livro diário n' 03. registado na Junta Comercial âe
Pernambuco sab o Ro17/C02414-8 8nl a6/05/2017

c. A sociedadenão possuiConsettioFiscal çnstatado
D.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

;*' *%

Lagoa do Caíra. 01 de Janeiro de 20í6
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CO$!ARCÀDERECi;E-PE

Recantecü})R
RG721.145SSP-PE
CPF 126.093.31+87
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EMPRESA: LiNKCON LTDA EPP
CNPJ W 05.323.74Z0001-71
NiRE 26.2.0137t91-i DE 26/a9/2002
BALANÇOPATRIMONIAL

ENCEBriAOO
CM3:CIZ201.õ...
:
:.

PASSIVO

CIRCULANTE
Fomocedoms

17.432.59

Ordenados
e Salários
Provisão
de Férias

s.@egq

8.ã733

Obrigações Sociais
Obrigações Tíibutáüas

24'XS7.2t

IN$$/ FGT$s/ Fériase 13'
Adiantamento
de Clientes
OutrasContam
a Pagar

8.315.89

Provisão p/ Cana. Social

Provisãop/ Imp.Renda
Empréstimos e Flnanclamentas

Píavi6ão 13sS8láriQ

TOTALDOC}RCULANTE

57.059,50

EXIG}VELALONGOPRAZO

fa.

0.00

Créditos
de PessoasLigadas
Financiamento
Nada Nadam}
Contama Pagar sf imobilizada

Encargos
Sodab Parwlados
Obãg. Trib. Sub Judice
Emprestimas de Sócios
Tãbutos 8 Recolher Parcelados
Provisão p/ Imposto de Renda Diferido

RESUIIADO DE EXERC}CIO$FLHURO$
Cantatas de AluguelB Manaenção
Repita de Exercícios Futuros

PATniuoNioLIQutoo

2.5Q0.000.00
2.500.000.QO

Capüal Soda}
Resewasde Capital
Lucros/Prejuízos Acumulados
Lucros/Praluizos Acumulados

Antecipação
LucreExorçldo
Lucros/p:íejuizo
do ExercidoCorrente
TOTALDOP,

rovALoopAssivo

2.849.159.33

a
$êl

349.159,33

2.9Q6.218.83
Lagoa do Carro. 31 do Dezembro de 201

R6 ntt45 np» cH l&0n.)l+.©

RG2.389.66S8$p p$ cpl B29.8e0.224«5

A $ob as penas na l.oi. deçlaramas que as informações aqui canlidas são verdadeiras e no$ responsabiíizamos por todas elas
B

A ínhrmações falam extraídasdes folhas de Oal a 00? do Livra diário n' 03, regbstradon8 Junta Comoíçia!de Pernambuco

sob o n' 17/0Q2414-8em 06/Q5/2017
C A sociedadenáo possui Conselho Fiscal Inata\ado
D A Socbdade não possui AuditQHa Independente

TeDISTRITOIUDICIÁR\O
DA
COHARCADERECITE-PE

JWF

Documento disponibilizado a 354.243.704-20 - 11URILODE FRESTASSALVA
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EMPRESA: LINKCON LTDA EPP
CNPJNo05.323.742/G001-71
MIRE26.2.0137191-1 DE 26/09/2Q02
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/122016
+
+

RESULTADO

+

Receita Operacional Bruta

1.763.245.75

V8rtd8 de Meradorias

135.62ê.Ü

Vendado Serviços

t-027fi$.â :

Deduções das Vendas
Impostos tnddentes s/Vendas
ICMS

6

+

Ü

e 6

+

8
+
+

211,589,49

$traPLES

211.589.49

Recita Operacioítal
Liquida

1.551.656,26

Custos Opomclonais

753.597.19

Custos dos Prod. Vendidos

Cotos das Mero.Vendidas
CustOS
dos Sewiçcs Vendidos

65.602.48
687.g94.71

Lucra Operado l Bruta

798.059,07

DespesasOpomciorlais
Dmpeus Gerais Administrativas
Outras ReceitasOpeíadonais
LucroOperacionalLiquido
VariaçõesMonetáriasAtiras

436.517.27
436.517,27
361.541,BO

Vaóações Monetárias Passivas

ResultadoFinanceiro
ReceitasFinanceiras
(-) Ompesas Financeiras

12.382,47
12.382,47

Outras Receitas Nao Operacionais

Outras Despesas Não Operacionais
RQ$ultâdoLiquido Antes C.Social
Resultado Uquido Antes do t.R.
Provlsãa para o Imposto de Renda

@9.159.33
349.159.33

349.159.33

P

@9.159.33

doCano.31 deDezembro
de

/

A

B

no nl.t$s nP-»ql

tam13t+'81

RG 2.369.665$9 pe cH 028.880.224-4s

8aR3ã$RÊIP'=
1i mã#Ê S=n

n

C A sodedade n8o possui Conselho Fiscal Instalado
D A Sociedade não possui Auditoria Independente.
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LIDAEPP
CNPJNe OS.323.742/0001-71

NIRE26.2.0137191-t

ENCERRADO
EM 31 DEDEZEMBRO
DE 2Q16
+ +
e
8

NOTASeXPLTCAltVAS
ASOEMONSTRAÇÕES
coNTÁüEls eM al li8DtzehrBno DÍ zoiq
P

1- CONTElaO OPERACIONAL

q

e

'

8

e
e

+

'

:K um 1 : : ãbãÜãHk'gh:=k=:a=::!"".';'
2

APRE$eNTAçÃQ DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS

As demonstrações contábels foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 100. além dos princípios
fundamentais de contabilidade e demais prátlus da legislação sacietária Brasileira.
3-

PRINCIPAIS PlüTICAS CONTÁBE:S

3.1

A empresanão possuinãopossui aplicaçõesfinanceíms
3.2

......

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes \faria,Ões HORê-x-r-- . ..
financeiros. observando o regime
' ''''"""''--' - "-v"'n-'a' ç ç--'a-bus

decompetência.

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4 AiEaadaAs:aliaçãaEaulnlenial

roPsimÍOJUOKiMiO OX

A empresa nunca efeHou ajuste de ava)caçãopatHmonial

A empresaHuna efeuou investimento em

Ç RESPONSABIHOADES
ECONTINGÊNCIAS
l s-=
Nâo há Passivocontingente registrado contabitmellbá]
çonüngências de quaisquer natureza.

le a adminisUadora da empresa. não apontam

5- CAP]TALSOCIAL

ãHFn=
iü:àí':: 8'gm'
:=u==:u:n=u:m=::=:==in=n=u:.
6- EVXNVOSSUBSEQUEUVES
a data de encerramento do eiercfcio que
empresa ou que pos?qm provocar efeitos

Adi

«©K
N 7zl.i+5 ssp'pe CPF 126.t)93.314.87

Contador CRC-PE17.7]7-0 RG2.369.66S ssp-pe CPF029.880.224-45

par todas elasnas na Lei. declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos respQnsabilizâmos
B- As nformaçóes foram extraídas das fó has de 001 a 007 do Livro diário RoD3. registrada na Junta Comercial
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Contém Balanço e demonstraçãoFinanceira. com 07 Folhasnumeradas de n' 001 a 007, que serviu dc

luçamçNw du operaçõespMpiiàs da Empraa LINKCON l.'IDA EPP.referente aQ portado de
01/01/2016 a 31/12/2016:

A.

Sob as penas na Lei. declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos íesponsabilizamas por todas

8.

Pernambuco sob a nü 17/002414-8 emlha6 de 001 a 007 do Livro diário no Q3. rogistrado na Junta Comercial de

c. A swiedade não pwsui Conselho Fiscal Instalado
D.
A Saciada(lenão possuiAuditoria )ndependente

Lagoa do Cano, 31 de Dezembro de 2016
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C O N

SULTORIA

EM

TI

DECK.ARAÇÃO

Azul\PRESO

LINKCON EIRELI - EPP, CNPJ n' 05.323.742/0001-71,sediada na Rua Napoleão Teixeira de Lama,Ho146,

CEP: 55.395-000 - Centra - JUPI - Pemambuco DECLARA, que possui suporte administrativo,
aparelhamentoe condições adequadas,bem assim pessoal qualificado, disponível para a execuçãodo
objeto destalicitação.

PEjiNAl\tBUCO 18 DE JANEIRO DE 2018

JULGO

LINKC

#
.F]
#''

''@.'

.®
X

>

Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lama.146 -- Centro

CEP.:55.395-000-CNPJ.= 05.323.742/0001-71

link)con
CO NSU LTO RiA

EM

T:

DECLARAÇÃO
A FtjliWRESP

LINKCON EIRELI - EPP, CNPJ Ro05.323.742/0001-71,sediada na Rua Napoleão Teixeira de Lama,n' 146,
CEP: 55.395-000- Centro - JUPI -- Pemambuco DECLARA, que segue a metodologia de trabalho de Fábrica

de Software (requisitos, projeto, programação, testes 'e homologação) abrangendo profissionais
capacitados

e processos,

procedimentos

eartefatos

estruturados.

'

'

'

"'

'

PERNA»IBUC0}8 DEJANtIRO DE2018

G

JUDO

ÜÉÉNÉdBii.çi'ZÃljüÊiãõ

ANAÉiSTAcoUERciAL
LIN

:CON EIRA:y - EPP

\/

Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lama. 146 -- Centro - JtiH
CEP.: 55.395-000

- CNPJ.: 05.323.742/0001-71

CO NSU LTQ RIA

EM

TI

DECLARAÇAODEPESSOAJtJRIDICA
(CtJMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 1NCISO XXXHI DO

ART. 7' DA CONSnTuiçAO

FEDERAL DE 1988)

ÀF'UNPRESP

LINKCON EIRELI - EPP, insci'ita no C:NPJ n' 05.323.742/0001-71 , pot' intermédio de sua rept'esentantelegal a Slo

JULIO WERNER SILVA CAJUEIRO,portador da cédula de identidade n' 7.472-054SDS/PE e do CPF n'
067.390.484-95, DE(l:TARA, pai'a aias do disposto no incisa V, do amigo 27, da Lei federal n'8.666/1993,que não
ompi'egamenor de dezoito anos em ti'abalho notumo, perigoso ou insalubi'e e não ompi'ega menti' de dezasseisanos.

PERNA\A4BUC0 18 DE JADfEIRO DE 2018

JULIO Ík$ÉRSILVJ/CAIUERO
A
TACOMÉRCIAL
EPP
LINKCONEIR

$
@

\/
Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lama.146 -- Centro - JU
CEP.:55.395-000 - CNPJ.:05.323.742/0001-71

link)l

CO N S U L T O R } A

in

EM T f

DECLARAÇÃO
AF'UNPRESP

LINKCON EIRELI - EPP, CNPJ n' 05.323.742/0001-71,sediada na Rua Napoleão Teixeii'a de Limo, n' 146, (:EP:
55.395-000 Cento'o -- JUPI -- Pei'nambuco DECLARA, sob as penas da leb que cumpi'e os requisitos legais para a
qualificação como empa'esade pequeno porte, e que está apta a usufi'uii do tratamento favorecido estabelecidonos al ts.
42 a 49 da Lei Complementam'n' 123, de 14 de dezembi'o 2006, e suasalterações.

PERNAMBUCO 18 DE J.AmiEIRODE 2018

JULIO

:ILVÃ C. MELRO
COME :IAL
LINKCON EIRELI/EPP
E

ls'

.a
:.;#..
P'

\/
Endereço Rua Napoleão Teixeira de Limo, í46 -- Centro - JIH

CEP.:55.395-000

05.323.742/0001-71

q

©
C O N S U LT OR l A
DECLARAÇÃO DE INEW:STENCIADE FATOS
StnERVENljCNTESIMPEDITIVOS DA HABIL]TAÇAO

AB'UNPRESP

A empa'esaLINKCON EljiELI - EPP, signatái'ía,inscrita no CNPJ sob o n.'05.323.742/0001-71,
sediadana Raia
NapoleãoTeixeira de lama,no 1469CEP: 55395-000-- Centro -- JUPI - Peinambuco, por seu representantelegal,
declai'a, sob as penas da Lei, nos tet'mos do ai'tigo 32, $ 2o, da Lei feder'al n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que até a
presentedata nenhum fato ocos'eu que a habilite a pai'ücipat' desta licitação e que conta'aela não existe nenhum pedido
defalência ou concoi'data.

PERNAAIBUCO 18 SEJA)mIRa

JULiOVVEKNEkSILVA
ANALISTACOME
LINKCON EIR

>

':')
\/

Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lima. 146 -- Centro - JU
CEP.: 55.395-000 - CNPJ.: 05.323.742/0001-71

DE2018

link)con
CONSU

LTO RIA

EM

Tl

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

AFUNPRESP
LINKCON EIRELI - EPP, CNPJ no.05.323.742/0001-71sediada na Rua Napoleão Teixeira de Lama,Ro 146 Bairro Centro -- JUPI/PE- CEP: 55395-000, por intermédio de seu representante legal, inata-assinado, e para

os fins do Pregão Presencial em epígrafe, DECLARA expressamente, sob a penas da lei que cumpre
plenamenteos requisitos para sua habilitação no presenteprocesso licitatório.

PERNAMBUCO, 18 de JANEIRO de 2018

JULIO WÉRN

SILVA#AJUERO
ANALt 'ACOM !CIAL
LINKCONEIR
EPP

©
\/

Endereço:Rua Napoleão Teixeira de Linn, 146 -- Centro - Ju
CEP.: 55.395-000 - CNPJ.= 05.323.742/0001-71

9$/óa/20is

/''3.
\

link)con
CONSU

LTORiA

EM

PROCURACÃO

Pelopresenteinstrumento particulm de mandato,e na melhor forma de direito é
que LINKCON EIRELI EPP,pessoajurídica de direito privado, com sedeà Rua
Napoleão

Teixeira

de Limo,

n'

146, Centro,

Jupi

- PE, CIEP: 55395-000,

devidamente inscrita no CI ÍPJ/MP sob O Ho '05.323.742/0001-71,inscrição
estadual n' 0309852-42,por sua sócia TÉNIA MANIA HOGLUND, brasileira,
casada,empresária,inscrita no CPF/MF sob o n' 089.982.868-07,
portadora do
RG n' 16286780,expedido pela SSP/SP, residente e domiciliada à Rua rosé Pães
de Baços, n"10, Pena, Recite-PE. CEP: 51.011-420, OUTORGA para JútlO
WERNER SALVA CAJIJEIRO, brasileiro, casado, analista comercial, inscrito no
CPF/MF

sob n' 067.390.484-95, portador

da Cédula de Identidade

n' 7.472.054

SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Rio Pajeú, 502 - lbua - Recite/PE - CEP:

51230-360,PODERES ESPECÍFICOSpara representar a Outorgante em
bcihções e pregões de repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem
como empa'elaspúblicas; apresentar proposta e contraproposta; propor acordos;
aceitar e negar contrapí'oposta; ter vista de processos administrativos, bem como

solicitar e retirar documentos;impugnar; solicitar esclarecimentos;
interpor
recursos; apresentar contrarrazões; manifestar renúncia; formular ofertas e lances
de preços(escritas e verbais); efehar vistorias técnicas e assinar declarações;

assinarcontratos;enfim, praticar todos os ates necessáriosao bom e fiel
cumprimento do presentemandado. Presentemandato é valadoaté l0/02/2018.
Redfe, 05 de AGOSTO de 2017
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Rua Napoleão Teixeii'a de l-ima, no 146. Centro, Jupi -- PE
CEP: 55.395-000 - CNPJ: 05.323.742/001-71

- Fome: 081.-3011-0058
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTEM, PORTOS E AVAIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DECAPACIDADETÉCNICA

Atestamos que empresa LINKCON LIDA - EPP, com sede na Rua ManDeI Ramos de Souza, ng 83,
Centro, Lagoa do Carro/PE, inscrita no CNPJsob Q ne. 05.323.742/0001-71 que a referida empresa está
executando serviços, de forma satisfatória, para o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,
com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Ministério das Comunicações - Brasília, DF, inscrita no CNPJ
sab

o

n9

37.115.342/0001-67,

sob

o

TERMO

DO

CONTRATO

Ng

OS/2017,

PROCESSO:

00045.004659/2016-94, um contrato de 12 (doze meses) com marco início de 22/02/2017, conforme
descrição a seguir:
SERVIÇOSPRESTADOS

Contratação de empresa especializada em serviços de suporte a usuários, suporte a. banco de dados,

suporte a infraestrutura e rede e suporte a sistemas, voltado ao Prometo de Modernização
Administrativa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

SUPORTEAUSUARIOS

Execuçãode 10.000 UST de suporte técnico com os seguintes itens
8
e
+

©

e
e
e

e

Manutenção e configuração de impressoras.
Manutenção e troca de peçasde microcomputadores e notebooks.
Configuração de propriedades básicasde computadores e notebooks.
Instalação de softwares básicos em computadores e notebooks.
Configuração de softwares básicos em computadores e notebooks.
Suporte técnico remoto através de ferramentas como TeamViewer,AnyDesk,PCAnywhere,
Microsoft Remate Desktop.
Uso de ferramentas ITEM para registro e documentação de chamados.
Central de atendimento para recebimento, triagem e encaminhamento dos chamadas para os
atendentes de primeiro, segundo e terceiro nível.

SUPORTEA BANCO DE DADOS

Execuçãode 6.000 USTde suporte a banco de dados com os seguintes itens
Garantir a manutenção, segurança, integridade, e funcionamento de ambientes de banco de

+

dados Oracle.
Criação de instâncias de banco.

+

e
+
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVAIAÇAO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
e

Extração e mineração de dados.

.

Otimização
deperformance(tunning).

B

Gerenciar usuários e permissões de acesso ao banco de dados

8 Projetos físicos de banco de dados
e Padrões de implementação

e Monitorar
eotimizar
desempenho
''''''''
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Identificar

e sugerir tecnologias
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Execução de 10.000 USTde suporte a infraestrutura com os seguintes itens:

Manutenção e configuração de ambientes Active Directory
Manutenção e configuração de ambientes Exchange
Manutenção e configuração de ambiente Windows
Manutenção e configuração de ambiente Linux e Unix
Administração de sistemasde virtualização como VMWare e Hyper-V.
Manutenção de servidores de aplicação como Apache,Tomcat, llS e JBass.
Manutenção, configuração e uso de ferramentas de monitoramento coma Zabbix e Nagios.
Manutenção e configuração de switches.

Manutenção e configuração de DNSem ambientes Windows e Linux.
Manutenção de rede física de computadores.
Manutenção de rede logica de computadores.
Configuração de tabelas de loteamento.
Manutenção e configuração de ambientes de firewall.
Manutenção e configuração de ambientes de antivírus.
Manutenção e configuração de storages.

Manutenção e configuração de ambientes de desenvolvimento para diversas linguagens
plataformas, das quais fazem parte: .NET, PHP, IOS,lava e Android.
Monitoramento

+

de funcionamento

e

de sistemas.

e

Implantação e treinamento de novos sistemas.

e

Documentação de uso de sistemas.

Criação e manutençãode Site Backupcom alta disponibilidade de backup/restore.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS
a

Utilização de Metodologia Geral de Controle de Atividades atendendo aos padrões CMMI (Capacity

Maturity ModemIntegration), ÚTIL COBIT,PMBOK (Project Management Body af Knowledge) e
Certificação NBR IS0 9001:2QOO.

b

Todas as manutenções são realizadasde forma remota ou presencial, dependendo da necessidade do
usuario.

á

a

!

MINISTÉRIO DOSTRANSPORTES,PORTOSE AVAIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
c. O contrato atende a totalidade da infraestrutura e usuáriosda Ministério dos Transportes,incluindo a
Secretária Especialde Portose Secretaria de Aviação Civil, o que compreende 26 Estados,l Distrito e
mais de 2000 Municípios de forma simultânea,contabilizando um total mínimo de 10.000 servidores,

colaboradorese terceiros.
Alegamos ainda, que a empresa possui estrutura técnica e de pessoalcom capacidade para execução dos
serviços. Nos projetos estão envolvidos os seguintesprofissionais: Gerente de Projetos, Dias, Especialistas
em rede, Especialistasem suporte, Especialistasem sistemas e Especialistasem infraestrutura.

Atestamos ainda, que os serviços são executados dentro das normas técnicas aplicáveis e recomendados, bem

como, os padrões de qualidade e acordo de nível de serviço definido no contrato e aos padrõesCMMI, útil

COBIT, ISO/IE 20000-1:2005, PMBOK e Certificação NBR IS0 9001:2000, estão sendo cumpridos
satisfatoriamente e dentro do prazo estabelecido,nada constando em nossosregistros, até a presente data,
que desabone comercialmente ou tecnicamente a contratada.

Brasília/DF,06 de novembro de 2017

Miüistédo dos

B'

artes

lo Ofício de Notas e Protesto do Brasilia
=qS -lp.i=0 10S' b'F:OE+=é'sb Ç': t! \X CÊP ;c i=.o.sld1 8: Js H cr
CM'ÍÓRtOIK

Fonn; (a1).37g 1616 t ww'\lV.cartortoJk.com
br
'b'.q#lih: ' !.= -'V:'

Vlb. Í'»t=1'

ECONHECO e dou fe Dor

EL}WqCA at9} linha(s}

JWhyu8.]]

ROPRiGUBSFiLHa
't:

@
g'.p

$
MINI.STÉR10 DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVil

TERMODE CONTRATON' 05/2017
Processon' 00045.004659/2016
-- 94.

TERMO

DE

CONTRATOS . DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N'
05/2016, QUE FAZEM ENTRE SI A

UNIÃO, POR INTERMjIDIO DO
MINISTERIO .'DOS .TRANSPORTES,
PORTOS".E AVIAÇÃO CIVIL E A
EMPjiESA LINKCON LTDA EPP
A União,.porintermédio do M]NISTERIO DOS TjIANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO
CIVIL,

com Sede'Bloco "R" da Esplanadados Ministérios, Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ/MF

sob o p'

.37.115.342/0001-ó7,

neste atQ .representado

pelo

Subsecretário de Assuntos

Administrativos, do Ministério dos Transportes,Portose Aviação Civil, Senhor WALLACE
MOREIRA BASTOSI <portador da Cédula. de Identidade n' 099602880, expedida pela
SECC/RJ, e ÇPF n' 034.165.2.07:50,no uso das atribuições conferidas pela Portaria/Casa Civil

#''-

da Presidência da República n' 1.421, publicada no D.O.U. de 21/10/2015 e da subdelegação
de competência que Ihe confere a Portaria/SE/MT n 281, de 05/10/2010, publicada no D.O.U.
n' 192, de 06/l0/20t0, denom.inada simplesmente (ONTRATANTE e a empresa LINKCON
LTDA EPP, situada à Rua ManDeI Ramos de Souza, n' 83, na cidade Lagoa do Carro-PE, CEP
55.820-000, inscrita no;, CNPJ sob n' 05.323.742/0001=71, por diante denominada

CONTRATADA, representada
nesteato por PALOMA CARRERAS BRANCO, portadora
da Cédula de.lldentidade n' 5613493, expedida pela SSPI/PE, e CPF n' 038.380.334-93,
segundo a.documentação constante do Processo 'Administrativo n' 00045.004659/2016 -- 94 e
do Edita[ do PregãoE[etrõnico CDRJ n' 17/2016, e seus anexos,da COMPANHIA ])OCAS
DO RIO DE JANEIRO -- CDRJ, que, independentemente de transcrição, ficam fazendo parte
integrante e complementar deste instrumento, têm entre si justo e avançado, celebrar o presente
Contrato,com fiilcro na Lei n'. l0.520/2002, nos Decretosn' 3.555/2000,n' 5.450/2005e n'
7.892/2013.,no Decreto n' 2.271/1997, na Lei Complementar n' 123/2006, subsidiariamente,
na Lei n' 8.666/1993, na Lei n' 8.248/1991 , no Decreto n' 7..174/201 0 e nas demais disposições

legais pertinentes mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULAPRll\BEIRA-OB.FETO
Constitui objeto deste .instrumento a 'breu/anão de serviços de mover/zização admf isfra/lva

porá ár;a;", confomte as especificações
constantesdo TQmio de Referência,no Edital de
Pregão Eletrânico CDRJ n' 17/2016 e na proposta da CONTRATADA,

1/12

anexa ao Processa

Adlninisüatívo n'( 004S.004659/20]6 - 94. que passama fazer pane integrante do presente

PARÁGRAFOÚNICO

CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR DO CONTRATO

:=âã nãBIÉ:ãuu:ss'88R=nH=:r=:i=
/':,

VALOR

OKscKIÇÃonos
Serviu de Consultoria de GestãoProcessual«JSr3)
Serviços de Administração de Banco ;il;ii;ã;l;'ilij;iiã;T'RS

n

!o.ooo
lO.ooo

R$ 112,00
121.00

R$ 726.000,00

Serviçosde SuporteTéçniço(UST6)

R$ 800.000,00

Serviçosde SuporteOperacional(UST7)

R$ 799.600,00
R$ 3.423.200,00

..vb4tOn.;rOTAs

PARÁGRAFO PRIMEIRO

iÜ:l:lEH 1:%l l& X E n
CLÁUSULA'lERCEIRA-PRAZOS
O prazo de duraçãodesteContentoé de 12(doze) mean, contadosa partir da data de sua
assinatura,podendoser pronogado na comiado art. 57, $ 1',da Lei n'. 8.666/93

PARÁGRAFóúb\ÜCO
partir da d4jade emissãodo Temia lil Aceite Definitivo

24(vinte e quatro) meses,contados a

CLÁUSW,A QUIETA - ESPECWICAÇÃ0 E DESCHÇÃ0 DOS SERWÇOS
A especificação e a descrição completa dos serviços oUéto deste Conüato encontram-se no

item "3" da TempodeReÊerênciado Edital do Pngâo Eletrânico ü' 17/2016.

CLÁUSULA QUIETA - PAGAMENTO

#12

,Ü

O pagamento pelos serviços prestados será efetuado seguindo o disposto nesta Cláusula bem
como o que consta do item 10 do Tempo de Referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias da data da apresentação da nota fiscaVfaMa

devidamente conferida e certiülcada pela FISCALIZAÇÃO

e contendo a descrição detalhada

dosserviços executados.

PARAGRAFOSEGUNDO

A apresentação
da nota fiscal/natura
deveráocorrerno prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data final do período de adimplemento da parcela de contratação a que se refere.
\

PARAGRAFOTERCEIRO
O MTPA, quando do pagamento da nota ãscal/natura, procederá à retenção dos tributos e

contribuiçõesdevidospelaCONTRATADA.
PAKAGKAFOQUAKTO
O pagamentoda nota Êlscal/natura,
efetuadoapós a data limite fixada no ParágrafoPrimeiro,
ocasionará, a contar .dela,a atualização do correspondente valor, pela variação do IGP-M, "pro

rata die", calculado pela Fundação Getúlio Vargas -- FGV, ou, se extinto, por qualquer outro
índice a ser acordado entre as partes.

PA.KÁGRAroQUinTO
Junto à nota fiscal/futura, a CONTRA'CADA apresentarácópia das CertidõesNegativasde
Débitos -- CND, do INSS, do Certificado de Regu]aridadedo FGTS, Receita Federal, Estadual
e Municipal, devidamente.autenticados, ou apresentação do Registro Cadastral no SICAF
atualizada contendo as informações sobre a validade das citadas certidões;-bem como o
comprovante de pagamento do imposto Sobre Serviços que. for devido, de responsabilidade da

CONTRATADA e pagoao Município,em guia própriaou a Regularidade
no Sistemade
Cadastro de Fornecedores-- SICAF, salvo a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que
deverá ser apresentada por ocasião de cada pagamento..

PARÁGRAFOSEXTO
Havendoprevisão na legislação,o MTPA reterá o percentualprevisto do valor bruto da nota

fiscal, fatia ou recibode prestação
de serviçosa título de "RETENÇÃOPARA A
PREVIDENCIA SOCIAL", os quais deverão ser recolhidos à rede bancária,em nome da
CONTRATADA,
documento.

até o dia 20 (vinte) do mês seguinte)ao ato da emissão do respectivo

PAjiÁGRAFO SÉTIMO
Havendo erro na apresentaçãotia Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação,ouPainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade.imposta ou inadimplência, o
pagamentoficará sobrestadoaté que a respectiva CONTRATADA providencie as medidas
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smeadoras. Nesta hipótese, o prazo pam pagamento.inibiu-sê..á
regularização da situação,.não acanetando qualquer ónus para o MIP

'
s a comprovação da

PARÁCRAFOOITAVO

gl EHIZSXSgB
F: mu
CI.ÁUSUI..ASEXT.A-0BR11GAçõES
PARÁGRAFO

PRIMEIRO - Sãó obrigações da CONTRATADAS

a) Cumprir a execuçãototal dos serviçosdiscrihimdos neste.Contrato;
b) Raalizar os serviços em estrita Obsewância à legislação que rege a matéria do dueto

PiSCALizAÇÁolll= Conta:to: dos com a observânciados prazos estabelecidospela
dod) Prestam

todos os escluwiüentos técnicos que Ihe forem solicitados pela FISCALIZAÇÃO

e) A fartare orientar, previamente,sobre os assuntosque possamafetar a realizaçãodos

apontados em seus pareceres e relatórios;

ligações pomlenorizadas, por escrito, dos assuntos

g) Mantersigilo soba as üúomiaçõesque veiúa a tet em consequência
.daexwuçãodos
h) Assuma integral rwpomabilidade por quaisquer danos que causar ao MTPA ou a terceiros
dwoaentes de sua empa ou dolo na execução dos serviços objeto deste Contrato;

i) Mantêm,durante toda a vigência do Conüato, em compatibilidade com © obrigaçõespor ela
assumida, todas as condiçõesde habilitação e qualificação exigidas nalicitação;
:

j) Compancer, atmvés do seu ResponsávelTécnico, quedo solicitada nam assessor- prestar os esclarecimentos que se âzerem necessários ao M'l?A;

'"'

l"uu 'a-ov'u

ç

k Fomemr todo o Êenamentd.mãeFveobra' bem como qualquer esüuturaque seja necessária
1)Respeitar as nomlas e os procedimentos de controle e acessoàs d?pendências.dó MTPA;

CONTRATmA.

se pelasdespesas
decorrentesdo deslocamento
dos proâsionais da
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normal das

anuênciado MTPA.

em o objeto contratado,no todo ou em.parte, sem prévia e expressa

p) Reconhecer que o MTPA não manterá qualquer : vínculo de natureza trabalhista com

profissionaise empregados
daCONTRATADA.
PARÁGRAFOSEGUNDO

Ó não.:cumprimento
por paireda CONTRATADA referenteaos itens acimae que venha
prqudiêar .o MTPA, implicmá nas sanções previstas neste Contrato e na legislação vigente

PARÁGRAFOTERCEIRO

São obrigações do MTPA

a) Permitir, .quando necwsário, o acesso dos proõssionais da CONTRATADA

as suas

instalações para a realização das aüvidades relacionadas com o.serviço contratado;

b) Notinicn, por escrito,a ocorrênciade eventuaisimpeúeiçõesno curso da execuçãodo
Contrato, .âxando prazo para a sua correção;

CONTMTADA.,

ações e os esclarecimentos que possam ser solicitados pela

d) Cumprir as condições de pagamento estabelecidas nesteContrato;
e)l:Não pemiitir

a entrega de serviços em desacordo com as condições previamente

estabelecidas;

í) Rdeitar, no todo ou em parte, os serviços e/ou soluçõesexecutadosem desacordocom ag
obrigações assumidas pela CONTRATADA;

CLÁUSULA SÉTIMA
A CONTRATADA

GARANTIA

deverá, no prazo máximo de lO(dez) dias após -aassinatura do Contrato,

apresentarà FISCALIZAÇÃO a garantiano valor coi.respondeste
a 5%(cinco por cento) do
valor global dó Contrato.

PARÁGRAFO P]UMEIRO
A garantia poderá ser realizada por qualquer das fomtas estabelecidasno $ 1' do artigo 56 da

Lein'.8.666/93..

'

'

PAltAGRAFOSEGUNDO
A garantia somente será devolvida à CONTRATADA ao término da execuçãodo Contrato e
depois do integral cumprimento das obrigações assumidasno presente Contrato se constatada a
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inexistência de qualquer
monetariamente.

débito.

com o MTPA,

e, quando em dinheüo, atualizada

PARÁGRAFOTERCEIRO
.Em wso de aditamento ao presenteConüato, importando tal fato na elevação de seu valor total,
a CONTRATADA se obriga a reÉoiçw proporcionalmente à guarda prestada.

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES

PARÁGR!\FO PRIMEIRO

PARÁGRAFOSEGUNDO
A CONTRATADA

cabe assumir a responsabilidade por:

HÜ U;HEI#BIZHG;ü'z:s=L
MEH11X%gllGSEã=EF:3.=m
;=n===g==:=::mS#l$hg'====E=::

j*'.-.«

d) Encargos fiscais e comerciais que he caibam, resultmtes desta Contratação.

PARÁGRAFOTERCEIRO

n s

il
PAKÁcKAPOQUAnTO
São expressamente vedadas à CONTRATA])A
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a) A contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal do M.TPA durante a vigência

desteContrato;
b) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato; salvo se houver prévia autorização da
MTPA; e
c) A subcontrataçãode outra empresapara a execuçãodo objeto deste Contrato sem prévia e
expressa anuência da MTPA.

CLÁUSULANONA FISCALIZAÇÃO
Os serviços serão fiscalizados por Órgão, comissão ou técnico designado pelo MTPA,
denominado simplesmenteFISCALIZAÇÃO, independentementede qualquer' outra
supervisão, assessoramentoou acompanhamento dos serviços que venham a ser determinados
pelo MTPA, a seu exclusivo juízo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A FISCALIZAÇÃO não excluirá nem reduzirá a responsabilidade
da CONTRATADA,
inclusive peranteterceiros,por qualquerinegularidade relativa à .exeçtíçãodos serviços, de
seus empregados,prepostos ou .contratados, e, na sua. ocorrência, não implicará em
córresponsabilidade do MTPA ou de seusempregados ou prepostos.

PABAGRAFOSEGUNDO
Todas as ordensi comunicados, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento
entre a FISCALIZAÇÃO
e a CONTlIATADA
serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas,
não sendo tomadas em consideraçãoquaisquer alegaçõesftlndamentadasem ordens ou
declaraçõesverbais.

PARÁGRAFOTERCEIRO

A tolerânciaou o não exercíciopelo MTPA de quaisquerdireitosa ela assegurados
neste
Contrato ou na lei em geral não importará em novação ou renúncia a qualquer dessesdireitos.

PAKAGKAPOQUAKTO
Das decisões dá FISCALIZAÇÃO

poderá a CONTRATADA

recorrer, no prazo de lO (dez)

dias úteis, sem efeito suspensivo,
ao Diretor-Presidente
do MTPA, atravésda
FISCALIZAÇÃO.

PAKÁCKAPÓQUiNTO
A FISCALIZAÇÃO

do MTPA reservar-se-á o direito de impugnar os serviços que não forem
realizados a contento, ficando a CONTjiATADA- na obrigação de refazê-los sem qualquer
ónus cara a .MTPA.

PARÁGRAFOSEXTO
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PARÁGRAf'O SÉnMO

ãl=u;Fa= '='m==1'çR
''l="tn#q==:="
:
CI..ÁUSUI.A DÉCIMA -.REA.JUSTAMENTE

DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O reduste será calculado segundo a seguinte fóm)ula geral:

R-

Vx

(!.:..b
lo

Onde

R: valor do reduste procurado;
V: valor contratual a ser reajustado;
lo: índiceíinicial, recue-se ao índice Conespondenteà data de apresentaçãoda proposta;

PARÁGRAFOSEGUNDO

N"«=d« dêitos'quent:; m.lúúeh ' mte«.©. «hiÜ:. d. 12 «.a) m« .«á «-'.d.
CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADESE MIILTAS

l.Müüdó
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a) 0,5%(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na
execução.dos serviço;s,]imitatia a incidência a lO (dez) dias. Após o décimo dia e a critério da

Administração,.no caso de exwução com atraso, poderáocorrer a não-aceitaçãodo Gueto, de
comia alconfigumr, nessahipótese,inexeçução total da obrigaçãoassumida semprl: uizo da

rescisão uni]atera] da avença;

b) 10%(dezpo! cento) sobre o valor do Contrato,. em caso de atraso na execução do abjeto, por
período superior áo previsto Qaalínea "a";

c) 20%.(vinte por cento); sobre o valor total. dd Contratoem :casode iüexecuçãoparcial da
obrigação assumida;

d) 30%.(trintapot cent(i)sobreo valor total do Contrato,em casode inexecuçãototal da
obrigaçãoassumida.

2. Impedimento de licitar e contratam,na forma do art. 7' da.Lei-no.l0.520/02 e do art. 28 do

Decreton'. 5.450/05;G

3. Descredenciauento do SICAFbu dos Sistemasde Çadastramentosde Fomecedoresa que se
l

refere dinciso XIV do art. 4' da Lei n'. l0.520/02, peloprazo de até 05 anos.

/

PARÁGRAFO PRIMEIRO
As :sançõesde multa podem ser aplicadas .à CONTjtATADA junto a de impedimento para
licitar e contratarcom a União e com a de desdredenciamento
do SICAF, ficando o MTPA.
desde logo, autorizada a descontar do pagamento a ser ofertado à CONTRATADA o calor da
multa devida

PARÁGRAFOSEGUNDO
Se o valor a ser:pagoà CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferençaserádescontadada

garantiaàontratual.

:.

;'

./

PARÁGRAFOTERCEIRO
Se o valor do pagamentoe da garantiaforem insuficientes,liça a CONTRATADA obrigadaa
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

PARÁGjtAFOQUARTO
Caso a garantia sda utilizada, no todo ou em parte para Q pagamentoda multa, aquela deverá
ser complementada no prazo de até lO (dez) dias úteis, contado da solicitação do MTPA.

PAKACKAroQuinTO
A multa seta abliçada pela FISCALIZAÇÃO,

podendo a CONTRATADA, no prazo máximo
de, 1.0 (dez) dias,.contados da notiâcação, oferecer recurso ao Diretor-Presidente do MTPA.
atmvésda FISCALIZAÇÃO, que o ênçaminhmá devidamenteinformado,

PARÁGRAFOSEXTO

9/12

a.

PARÁGRAFO SÉTIMO
O pagamento das penalidades não
ressarcimento por perdas e danos.

é compensatório, admitindo, por Conseguinte,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGtJNDA- INEXECUÇÃO E RESCISÃODO CONTRATO

EÊl$:iln ã

n !'==n=:Êuà%'==m

a) se o Conüato âor transferido.a Outrem no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência
b) se a CIONTRATADA apresentarqualquer resultado insatisfatório do
o ponto de vista.técnico:

c) sea CONTRATADA impedirou diâçultara açãodaFISCALIZAÇÃO;.

2ÜÃmHEZ::ãj=nã=$n==luáU»-.
."" ';"-' ..
f) se a CONTRATADA

tiver sua falência decretada ou se houver requerimento de rwu -e -H' '"'-l""a\'-i

Juacial ou extmyudiçial, ou, ainda, se houver a dissolução .da sociedade; é
determinadas .-'-

-tere$$e público, .de alta relevância e amplo conhecimento,

que se refere o Contrato

justiâcadas

e

de administrativa do MTPA, em processo administrativo a

PARÁGRAFO PRIMEIRO

PARÁGRAFOSEGUNDO

=H;U==Ê':!Í'Ue t==T=E2='Ê='T:=m'::
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propriedade desta. Após a aprovação do relatório, o .M'r'PA pagará todas as despesas
dos trabalhos executados e aceitas.

.

PARAGRAFOTERCEIRO
Fica custado que a CONTRATADA renunciaraexpressamente
ao direito dç retençãodos
documentos de propriedade do MTPA, a partir da comunicação da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto deste Contrato será recebido bela FISCALIZAÇÃO
a).Provisoriamente, pelo responsávelpor seu acompanhamentoe ãscalização, mediante temia
circunstanciado, assinado pelas partes emi' até 15 dias da comunicação escrita da
CONTRATADA;e

/-s~'

..

:

'

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante

temia .~éircunstanciado,
assinadopelas partes, após o decurso de prazo de observação,ou
vistoria que compmve a adequação do objeto aos tempos contratuais, observado o disposto no
art. 69 daLei n'.:8.666/93. :
; ",.-.
.' '

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
Todos os üibutos (impostos,'taxas, contribuições üsêais ou para6iscais e quaisquer
emolumentos) decorrentes direta .ou .indiretamente do, presente Contrato ou de sua execução
serão de exclusiva responsabilidadeda parte obrigada ao pagamentodos mesmos,na forma
definida pela legislação tributária, sem que Ihe assista o direito a qualquer reembolsopela outra
parte;soja a que título for.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

SIGILO

A CONTRATADA é vedado; sob as penas da lei, prestar informações a tercehos sobre a
naturezaou o andamentodos trabalhosobjeto desteContrato,bem como divulgar atravésde
qualquer meio de comunicação, dados e informes relativos à execução dos mesmos, à
tecnologia aditada e à documentaçãotécnica envolvida, salvo por expressaautorização escrita
do . MTPA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESSÃO
A CONTRATADA não poderá ceder, sub-rogar, negociar, ou, por qualquer forma ou Modo,
transferir o presenteContrato ou quaisquer direitos ou obrigaçõesdele oriundos, sob as penas
estabelecidasnas Cláusulas Décima Primeira.e Décima Segunda,salvo mediante prévia e
expressa autorização por escrito do MTPA:

PAltAGRAFOUNICO
A eventual autorização, de subcontratação concedida pelo,.. MTPA não eximirá:.. a
CONTRATADA da responsabilidadetotal pelo cumprimento de todos os temposê condições
desteContrato;

11/12
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CI,ÁUSlü,A DÉCIMA SÉTIMA KtmKiCA
As del:pQswdecoinntes deste Contrato condão por conta do Ministério .dos Tlansportw,
Portos e Aviação Civil Conâozmemencionado no subitem ]].] do Teimo de Reâuência. '

ctÁugthA

DÉCIMA orlxvi

'

- l:RANSFERÊNcIA DE TECNOLOGIA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - VmCULAÇÃ0

CLÁUSUI.A WGÉSl@A - PUBUCAÇÃ0
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEljiA - FORO
O falo Competente pam ajuizar quaisquer questões suscitadas na execução deste Conüato será

o da sede do MTPA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que wja.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o pr
(h'ês) vias de igual teor, acompanhadodas testemunhas.
'
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Data:

30/06/2017

Ref.: PREGÃO ELETRÕNICO N' 078/DALC/SEDE/2013

Atestamos para devido fins, que empresa
Rua ManDeIRamos de Souza, 83 - Centro - Lagoa,

sob o no.05.323.742/00a1-71
. que a referida
forma satisfatória.para a Empresa
Infraero, sediada na SCS Quadra 4, Bloco
Inscrita no CNPJ sob o Ro00.352.294/0001-10.
desde 13 de janeiro de 2014 até a presente data e com
prestando serviços de:
Prestação de serviços técnicos especializados e contfnuós em Tecnologia
sistemas da
de
Informação, compreendendo o desenvolvimento e a manutenção de
informação. om regime de fábrica de software. na forma de men$uração dos serviços
por resultados alcançados e verificados até o momento a execução de 12.200 pontos
defunção.

DETALHAMENTODOSSERVIÇOS

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Consiste no desenvolvimento de sistemas a partir de especificações estabelecidas ou

+

dos serviços entregues

e

.
. . . .
. . .
Os projetos já iniciados, que .não foram .concluídos até o início do contrato, foram
repassados para a LINKCON dar continuidade ao serviço de.desenvoMmento.
A LINKGON deu e continua dando continuidade ao desenvolvimento de outros sistemas
que tenham sido iniciados pela INFRAERO e iniciou o desenvolvimentode novos
sistemas de acordo com as solicitações da INFRAERO.
Quando solicitada pela INFRAERO o desenvolvimento.de apenas parte de um sistema.
as disciplinas aplicadas pela LINKCON foram as descritas abaixo:
Empresa Brasileira de Infía-Estrutura Aeroportuária
$cS -- Quadra 4 -- Bloco A
es l 06/1 36 -- Edifício Centro Oeste

CEP 70â04-006- BRASÍUA - DF - BRASIL
Fine: (Oxx)(61) 3312 - 3252 Fax: (Oxx)(61) 3312-3303
Homepage: LIED;Z!!Eww:!nlraêle:aeKb!
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Continuação

Atestado de Capacidade Técnica

DISCIPLINAS APLICADAS
Requisitos
Análise e Design

Implementação/I'este
Implantação
Gerenciamento de Configuração de Software
Gerenciamento de Prometo

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO-DESISTEMAS

A LINKCON vem realizando a manutenção dos sistemas já em produção na
INFRAERO, com o objetivo de prevenção, correção de falhas. implementação de
melhorias ou adaptações, em conformidade com a MSI,
e

São considerados serviços de manutenção:
e

ManutençãoCorretiva: correção de falhas e defeitos identificados nos sistemas

em produção, abrangendo comportamentos inadequados que causem
problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação

a requisitos aprovados pelo gestor da aplicação.
Manutenção Adaptativa: adequação no sistema em decorrêncía de mudanças

g
---"

de ambiente operacional, compreendendohardware e software básico.

'';

mudanças de versão, linguagem e SGBD, que não impliquem em inserção
alteração ou exclusão de funcionalidades.

Q RFiClrF - PF ''C)
' ;l

Manutenção Perfectiva: adequação no sistema para promover mudanças de
interface e layout, sem alteração de funcionalidades sob o ponto de vista do
usuario.
e

©

Manutenção Evolutiva: está associada às mudanças em requisitos funcionais do
sistema ou necessidades que irão prover mais benefícios, ou seja, a inclusão de

novas funcionalidades e/ou alteração e/ou exclusão de funcionalidades.
A manutenção evolutiva, a depender do tamanho, da complexidade e a critério
da INFRAERO, é realizada em conformidade com a MGP e a MSI, englobando
toda ou parte da documentação exigida nas respectivas metodologias.

©

Os serviços de manutenção compreendem não apenas a modificação da código

o

-H

propriamente dita, mas sim todas as atividades necessárias para entender e
registrar em maiores detalhes a mudança. Identificar a melhor solução e
implementar as alterações para atender a manutenção solicitada. na Ordem de
Serviço.

;$T:Jr'

EI;':- ggi:

e

Os sistemas desenvolvidosque entram em produção no ambiente da
INFRAERO. durante a vigência do contrato, são considerados como sistemas
legados, sujeitos às manutenções referidas nesta contratação
Empresa Brasileira de Inkaestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 4 - Bloco A - Lotes ] 06/] 36 - Ecllfício Centro Oeste
CEP 70304-906 - BRASÍLIA - DF - BRASIL

Farte:(Oxx)(61) 3312 - 2468 Fax:(Oxx}(61) 3312-3303
Homepage: !!!!e;á8a380$!;!B11391g:gg!:b!

?
!NFRAERa

á.tl ã Ü P:Bft Ta $
Continuação
e

Atestado de Capacidade Técnica

ConstitteAutenticidadeem: ww.qPe

Os sistemas adquiridos no mercado pela INFRAERO, sem a aquisição do
fonte, que entrarem em produção. sáo considerados como sistemas
entanto, náo estão sujeitos às manutenções referidas nesta contratação.
llfwo
Os sistemas adquiridos ou absorvidos pela INFRAERO acompanhados do'
q
código fonte, que entrarem em produção. sáo considerados como
legados, sujeitos às manutenções referidas nesta contratação.
+

+

M
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CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
Desenvolvimento e a Manutenção de Sistemas de Informação, em regime de Fábrica de
Software abrangendo até a presente data:
e

e

Prestação de serviços técnicos de TI voltados ao desenvolvimento e manutenção de
sistemas na plataforma Microsoft .NET com linguagem de programação C#, utilizando
arquitetura em três ou mais camadas, com 2.000 pontos de funçãol
Prestação de serviços técnicos de TI voltados à manutenção de sistemas na linguagem
Oracle Forms/Reporta. com 1.000 pontos de função medidos;
Prestação de serviços técnicos de TI voltados ao desenvolvimento e manutenção de

sistemas, executadosno modelo interativo e incremental RUP (Rational Unified
e

Process), com 1.800 pontos de função medidos;
2.700 Pontos de Função (39.150 hora/homem) em Serviços de desenvolvimento nas
linguagens JAVA (J2SE e J2EE utilizando frameworks como JSF. PrimeFaces,
Hibernate, JasperReports. BouncyCastle, entre outros), JAVASCRIPT, JSP, HTML e

VISUAL BASIC, incluindo o desenvolvimento.implementação,testes de sistema,
+

9

+

©

manutenção corretiva e evolutiva de sistemas.
4.700 pontos de função em Serviços de Desenvolvimento nas linguagens ASP, ASP
.NET 3.5 e versões superiores utilizando os servidores de aplicações MS llS 7.5 da
base computacional da INFRAERO;
Serviço de análise de sistema com ênfase na Análise de requisitos, Análise de negócios.
Arquitetura de softwares, Levantamento de dados, Modelagem UML, Modelagem de
dador, Especificações de módulos o documentação, Treinamento de usuários,
Treinamento do corpo técnico e Garantia (manutenção corretiva);
Serviço de administração de dados, configuração de SGBD (Oracle llg, MS-SQL
Server 2008, PostgresSQL 9.x e MySQL 5.x). otimização de consultas. monitoração de
desempenho. segurança de dados, administração e qualidade de dados, modelagem
lógica e física de dados. tunning de SGBD e configuraçãoe utilizaçãode ferramentas
de gerenciamento do SGBD;
Serviços de web design para concepção e manutenção do ambiente visual que passam
desde a prototipação,criação e estruturação dos layouts a fim de atingir excelentes
níveis de UX (User Experience).
A gestão de projetos de desenvolvimento e manutenção de software foram baseadas

desde o início dos serviços prestados pela LINKCON nas melhores práticas
estabelecidas pelo Project Management Book of Knowledge (PMBOK), realizada por
Empresa Brasileira de Infraesüutura Aeroportuária
SCS - Quadra 4 2 Bloco A - Lotes l06/136 - Edifício Centro Oeste

,,,'''l
/\ Á/

CEP 7030+906 - BRA$iLIA - DF - BRASIL
Forte: (oxx) (61) 331 2 - 2468 Fax: (Oxx) (61) 3312-3303

ê JX/
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Homepage: hHo:/Twww.jnfraero.gov.br
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Continuação Atestado de CapacidadeTécúca
Espedalista Certificado em Gerenciamento de Projetos pelo Project Management
Institute (PMI). foram também utilizados para realização dos serviços acima descritos:
Metodologias Ágeis, MetodologiaGeral de Controle de Atividades. atendendo aos
padrões CMMI (Capacity Maturity ModemIntegration) e Certificação NBR IS0 9001 :2000.
e

Os serviços acima relatados, totalizaram até o momento 12.200 pontos de função, os

quais foram mensuradosna técnica de Análise de Ponto de Função (APF) do
International Function Point Users Group (IFPUG), realizada por Especialista
CeHificado em Ponto de Função (Certified Function Point Specialist - CPFS) pelo

8

Para realização dos serviços acima descritos foram utilizadas:MetodologiaGeral de
Controle de Atividades atendendo aos padrões CMMI (Capacity Maturity Model
Integration) e Certificação NBR IS0 9001 :2000., PMBOK e Modelos Ágeis

AMBIENTECOMPUTACIONAL

INFRAERO: seguiu os seguintes padrões de arquitetura, de infraestrutura e de software

":
0

Operacionais
rvidor
Servidores Intel ou AMD multa-processados;
Instalação em servidores de aplicação Windows Server 2008 R2, 64
bits com o llS versão 7.5;

0

''}.

o

Instalação em servidores de aplicação Linux RedHat versão AS6 64
bits
e

Total compatibilidade para execução

em ambiente virtualizado

(VMWare ESX 5 ou superior);
e

A$ aplicações não utilizam servidores exclusivos e convivem
harmonicamentecom outras aplicações, produtos e serviços;

e

Executa de forma clusterizada
(Alta
redundância em site remoto (Ativo-Ativo);

Disponibilidade)

e

com

B

e

Suporta implementaçãode mecanismos de balanceamento de carga;

Executa de forma a manter o serviço ativo em cites remotos
(GeograficamenteDistantes) em modo Ativo-Ativo, a fim de garantir

t

AltaDisponibilidade.
}

scs

Empresa Brasileira de !nfraestrutura Aeroportuária
- Quadra 4 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro Oeste
CEP 70304-906 - BRASÍLIA - DF - BF3ASIL

Fome:(Oxx)(61)33]2 - 2468 Fax:(Oxx)(61} 3312-3303
Homepage:
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BANCO'DE DADOS USADOS NO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO

MicrosoftSQL ferver 2008

,0

Oracle l lg;
MySQL 5.1r;
PostgreSQL 9.3;
Cliente Oracle ODT e MySQL para acesso as bases de dados nas
versões dos bancos utilizados.
BANCO DE DADOS USADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Microsoft SQL ferver 2000
Oracle 9i;
MYSQL4.1 ;
Cliente Oracle ODT e MySQL para acesso as bases de dados nas
versões dos bancos utilizados.

PRATICASDOPROCESSO
1. Engenharia de Software - Gestão de Requisitos

''3

Trabalho com os provedores de requisitos para obter um melhor entendimento do
significado dos requisitos.
Obtenção e comprometimento dos participantes do projeto com os requisitos.
Gerência mudanças nos requisitos à medida que evoluem durante o projeto.
Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos o produtos de trabalho.
Identificar inconsistências entre os planos de prometo,produtos de trabalho e requisitos.
2. Gestão de Prometo - Monitoramento e Controle de Prometo
6

Monitoramento dos valores reais dos parâmetros de planejamento de prometoem relação
ao plano de projeto.
Monitoramento

dos compromissos

com relação

aos identificados

no plano de prometo.

Monitoramento dos riscos em relação àqueles identificados no plano de prometo.
Monitoramento

da gestão de dados do projeto

com relação

ao plano de prometo.

Monitoramento do envolvimento das partes interessadas em relação ao plano de
prometo.
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuáda

SCS- Quadra 4 - BlocoA - Lotes 106/136- EdifícioCentro Oeste
CEP 70304-906- BRASiUA - DF - BRASIL
Pane:(Oxx)(61} 3312 - 2468 Fax: (Oxx)(61) 3312-3303
Homepage: httD://vwnv\r.infraerQ:qov.br

«

@!,UEMÇF:9
Continuação

Atestado de Capacidade Técúca

1:111'::::1U%.i
#
álidü cbü.bwla W7m:.íüíü7ãí?w.üóó?f=':'--.

e

e

e

Implementaçãodas ações corretivas para tratar as questões críticas i
Gerencia das ações corretivas até sua conclusão.

"".-......-/
ntificadas,

3. Gestão de Prometo- Planejamento de Projeto

alto nívlecerraeat mar o escopoítícade prometo(work breakdownstructure- WBS) de
+

e

Estabelecer e manter estimativas para atributos de produtos de trabalho e de tarefas
Definir fases do ciclo de vida do projeto para fins de planejamento. --- 'u-v-uD

raciocínioustoe esforçodo prqeto para os produtosde trabalhoe tarefas com base na
Estabelecer e manter o orçamento e o cronograma do projeto.

Identificare analisarriscosdo prometo.

-'

Planejar a gestão de dados do projeto.
Planejar os recursos necessários para execução do projeto.
Planejar habilidades e conhecimento necessários para a execução do nroieto

Planejar o envolvimento das partes interessadas identificadas
Estabelecer e manter o plano global do projeto.

t'' 'J'"'-

Revisar todos os planos que afetam o prometopara entender os compromissosdo

=:lZRBB:n"=

stimados e disponíveis.

essadas relevantes responsáveis pela

4.Suporte - Gestão de Configuração

Identif car os tens de configuraçãoonomponentes e produtos de trabalho relacionados
Estabelecer e manter um sistema de gestão de Configuraçãoe de gestão de mudanças

i llE

SgHF:m:J
.

Estabelecer e manter registros que descrevem os itens de configuração.
Executar auditorias de configuração para manter a integridade dos baselines.
5

Suporte - Medição e Análise:
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Estabelecer e manter objetivos de medição derivados de necessidades de informação

e objetivos identificados.
Especificar medidas para satisfazer aos objetivos de medição.
Especificar como os dados resultantes de medição sáo obtidos e armazenados.
Especificar como os dados resultantes de medição são analisados e comunicados
Obter dados resultantes de medição especificados.
Analisar e interpretar dados resultantes de medição
Gerenciar e armazenar dados resultantes de medição, especificações de medição e
resultados de análise.
+

Relatar resultadosdas atividadesde mediçãoe análise para todas as partes
Interessadasrelevantes.

6. Suporte - Garantia de Qualidade de Processo e P'reduto
+

8

+

Avaliar objetivamente os processos selecionàdos em relação às descrições de
processo. padrões e procedimentos aplicáveis.
Avaliar objetivamente os produtos de trabalho e serviços escolhidos com relação à
descrição do processo, padrões e procedimentos aplicáveis.
Comunicar as questões críticas relativas à qualidade e assegurar a solução de não
conformidades com a equipe e com os gerentes.
Estabelecer e manter registros das atividades de garantia da qualidade.

Informamos que todos os serviços estão ou foram prestados de maneira satisfatória
e dentro dos padrões de qualidades exigidos pela Infraero, nada constando em nossos
regístros, até a presente data, que desabone comercialmente ou tecnicamente a Linkcon.
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TERMO DE CONTRATO
ORDEM

N' 0140-PS/2013/0001

DE SERVIÇO

N' OO1/2014

Primeira Ordem de Serviço/Fornecimento do TC n' 0140-PS/2013/0001, celebrado

entre a EmpresaBrasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO e a empresaLINKCON
[JDA

- EPP

OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos
especializadose contínuos em Tecnologia da Informação, compreendendoos
serviços dc desenvolvimento e manutenção de sistemas dc infonnação, em regime de
fábrica de software, na forma de mensuração dos serviços poí resultados alcançados
e verificados para 10.000 pontos de função.

VALORGLOBALESTIMAI)O:
R$ 5.245.800,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais).

CONSIDERAÇOES:

]. Os serviçosdeverãoser prestadosconformeprevisto no item 2 do Termo de
Contrato e deverãoscr observados os cumprimentos previstos, também, no Edital
e Termo de Referência da contratação .

2. A eDIl)i'esadeverá comparecer, representadapelo Proposto dcsignatlo, nas
depeitdênciasda Superintendência dc Tecnologia da Infoi'mação -- BATI, no
dia 21/03/2ü14 devidamente equiparada e apta a receber as Ordens de
Serviço que sei'ãoabertas pat'a o serviço de desenvolvimento de sistemas.

Brasí[ia, /$ de março de 20].4
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BRASIL

Forte:(Oxx)(61)3312-3252 Fax:(Oxx)(61) 3312-3303
Homepage
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: http://www.infraero.gov.br
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CONTRATAÇÃO,

PliEÇO

E

CÓDIGO

l .l

1.2

A contratação, dueto denteContrato. será executada:pelo t:cgimc de preço global

mil e oitocentos -eais);
1.4

O valor' global contratual estimado tõi dividido em 12 (doze) parcelas iguais,
oUetivando o rateio no Sistema de Contratos da INFRAERO, não sendo gai'antia
de pagamentomensal à.CONTRATADA.
'
' '- '-- õ
O volume cstiinado eln 10.000 pontos dc l\unçãoserá contratado sob demanda

sem garantiade um consumomínitilo ao longo dos iilescsdo contrato.sendo
respónsabllidade

exclusiva

da

CONTRATA[)A

$e

cstt'uturar

adequada

c

teinpestivainentecom vistas à execuçãodos sciviços solicitados pela [NFRAERO.
1.6

As despesasdecorrentes da cona'atação do .objcto deste Contrato correrão pol
conta de recursos próprios da INFRAERo
00j.3Í

2

]05.038-1.201

alocadõs ho Código Orçam-«'a«:

1'8-3.

''

'''

''-

---'o-

-'y"-'-'--'a-

'v

PRAZO CONTRATUAL E LOCAIS DE PRICSTAÇÃODOSSEJ{VIÇOS
2.1

O praia cóittmtual será de 12 (doze) meses: cantado a parti:i da data de expedição

da pri.meigaOrdem de Serviço, podendo séi' pronogado por iguais c sucessivos
períodos, áté o limite de 60 (sessellta) meses.'como preconizado ilo incisa ll do
art. J 1 1 do REGULAMEN'rO,

a critéi'io e conveniência

da INFliAERO,

mediante

lavraturâ de correspondente Tem30 Aditivo .ou Apostilalllenlo, desde que mantidas

todas.as condições que pi'opiciatam a habilitação cla C.ONTMTADA

e a

classificação de sua Propost:a de I'reços no fciLci .licitaiórío: e autorizado
foiulalmente pela autoridade competente. atendidos os seguintes i'equisitos:
'a)

b)

qfiando o$ serviços tbl'êltl pt'eslildcns,
i'cguialinente
o COlyTRATADO

não lcnlla

sofrido

qualquer

punição

dc natureza

pecuniária, exceto a decai'rente do nãcl cumliriíTlenLOdo pi;azo de etltlega da

garantia contratual;

'

@

}

['ãÊinà
2dc21

@'

c)

g*. p-$

a Admini$traçãQ.:aindatenha intei'esse na realização da serviço;

O valor do contrato permaneça econoiniçamente vant4oso para a
Adm inistmção;

d..l) o valor qa coHtmto será Considerado vnütãjóso para a AdnliniÉímçãó
quandofof igual oü inlefiol' âó esticado pela Adluinistraçãb para.ã

$aiização
.denova
licitação.

é)
2.]'.}

'

'

o CONTRAI'ADO concQi'decxpressanlentccom a pl'olrogação
Na hipótese de:.aplik:ação de f)enalidade, çom natureza pecuniária. à

ÇONT .:TAJ)A. êvêntlial ptõrrogaçãocolltratual dar-se'á apénns por
meio dé Tertno Aditivo.
2,2

A..expediçãot da primeira Ordem de Sêrv.içó somente sç efetiVará após

a

public4Fãa
dó çxtiatodesteClonttatono DiárioOficial dá União(DOU) e'
apresentação da garantia de õxécüçãó do terhà dé cóhti'ato;
2.3

os wrvi+os cona'atados :serão executados no: dtnbientó da CONTRATADA.,

que deverá

providehêiai' tôda a ihfrReitrutum de ]tqfdware ç soütwpte,hein como todos os recursos

físicos nQcessárips
à prestaçãodbs serviços Gonti'atados.,
sem ónus adiéióhal para a
INFRAERa

'

2.3.11 Qltando e:(wPçionahllente necessário, serão executâdg$ nâs dependências d:\

iNFRAERO/SEDE, cm IBrasília/DF,em qualquerdos endereçoscitados no Tol'mc]
de Referência, cot'tendo por curta
déslocamêtltos de seus pt'ofissionais.

da CONTRATADA

ai (lespesas caiu os

2;4 4 CONTRATADA teta um prazo de $Eé30 (lri1lta) dias corridos, a contar da data dc
-á$sinatura do ContNto, para se adequar a ããi 'íniêiõ à eúecüçãa dos scwiços.

3.

CONDIÇÕES l)E PAGAMltNTO
3,.]

O correspondente docuhlehtó de Cóbrãilça (Nota l;iscàl / Fatia)

deverá sei'

entregue ilo protocolo geral da. INFRAl;RO/Sede, situado no Sctoi' Camcicial Sul.

Quadra 03, Bloco A, Tér'teo, Lotes 17/ 18, Ed.:Oscãi'Alvãrengai
3.2

O paga[nentQserác$etua.do
até ] õ (dez) dias cot't'idosco1ltadósa partir da data de
apresentaçãodo con'êspohdehtedocLinlentodc cóbfanç4 (Nota Fiscal / }?aturam
;

3.3

A documentaçãode comi'ancanão aceita pela FISCALIZAÇÃO será devolvida à
CONTRATADA para a$ devidas .correções, ÇQlnas .inforn)açõesque nloeivaram
sua rejeição, cantando-sc o prazo de 05 (Cinco) dias Úteis para pagamento a partir
de $ua reapFesentaçãoe assim suco.ssivãipcn.tc;
3.3;.]

A devolução dâ documentação de cobmnça n.ão aprovada pela
FISCALIZAÇÃO -üão selvíÜ de motivo. para (]ue a CONTRATADA

l)água 3 de 21

suspenda a execução dos serviços ou deixe: de :efttuar os pagamentos
devidos aos seus empregadas,:contratados é/otl toi'iteccdores:
3.3;2

Evenluaís acenos quanto a aci,éscimos QU.supressõesde valores deverão
constar na Nota Fiscal de Prestaçãode Serviços subsequente.

M$1iUr$HIHSi$çll
3.4.1

Execução parcial oli defeituosa do$ $eryiçQs;

3.4.2

Existênciadeacxecu--- CONTRATADA para com a INFRAERO, quer
eM outras instlumQRuVau uo presente (-ontrato ou dc obrigações 4ustadas
3.4.3

Não cumprimento de obrigação contratual, hii)ÓLéseeM que :d bagainento
ficará retido ãté quó a CONA'RATADA atenda-àcláusula infríngida;
3:4.4
DescumpNmentoe.!:

ou a INFRA.ERiO=

'

CON'r'RAIADA

de . obrigações

mente. possam prqlidicai

avenç.idas

CQm

a execução dós serviços
}

3.4.5 Pat'alisação dos serviços por culpa da CONTRAT/\l)A.
3.5

Respeitadasas demais condições previstas nestas Condições Contratuais, em caso

de atrasode.pagamentomotivado llela INFR/\ERO, o valor a ser pago será
atuali4adofinanceiramente
desdea data previstapala Q pagamentoüté sua
}

c6etivaç:f.' tendo como base o Índice Nacional de Preçosaa Consumidor Amplo IPCÁ :Pro /'a/a /em/)ore", mediante:a aplicação da seguintefómltjlâ='
' ''--i
[(l -PÍPCA/100) Nno- 1] x VP
onde

AF{PeA.

N
VP

AtualizaçãoFinailcçira;
Perceilttfal atribuído ao.Itldice Naciorlal de Preçosao Coilsum idór
Amplo;
Número de dias entre ii data prevista par'ao pagamento e a do eíbtivo
pagamento;

Valor da parcela í] ser paga.

Â

}'ãgió:\4 dê 21

A: iNPRA EITO fal.á,a i:atenção,çom tep:ésseao órgão Arrecadados, de qualquer;pá;ll;i;;:j;'gb.

tributo: ou :canttibuição deterluinada poi' legislação específica, senda que
INFRAERO se.mservaQ direito de Grelha-laQUnão nos casosem .que
faW4c4vü;
1} '''

g..'
a

"I ,.h.,--g

&

lc)TA -\AS empresas -dispensadas de fêtençõcs, deverão éfitrcgar ü dcclaraçã(;lel3fíwçlicgg'
anexa ao documento. de Gobrajlça, a qüe Se telere a IN SRF 480/2004 e '''
IN SRF 539/2005, çm duas vias, assinadas peia representante legal,

alétfi de inf'oúlar bua cóhdiçãono documentofiscal, inclusli\!6o
enquadl:atlte11ta
legal, sob pena de se não o fizerem, sç syjeitarão à
i'cteüção do itnpo$tó de renda e das contribuições sobre o \dor
doGumuttcl fiscal;

total do

3.8

O pagamchto pertinente à últiiria p.arcela do preço mensal estimado sotnente será
liderado após a CONTRATADA tcr cumprido integi'alimente todas as obrigações
êanti'atuais;

3.9:

A INFRAEROI oéórle'ndoardéii) judicial, expedida rücdiàntê "Mandado Judicial
de Penhora :de Crédíta" ielei'á Q val.ai detelmlnado pelo Juiz c faia o
correspondente"depósito, Comunicando d fãtoià CONTRATADA;

3.10.

O presente Contrato se adequará de !)rontõ 'às condições que vierem a ser baixadas

pelo Poder Exççutivo ou Lé.gi$.1at.iva,
notocante à.política económica: brasileiras sç
dela:divergente.

4.

nEA.Tusln/nÉvisÃOnQptiKço
4.1

Elú caso de dcscqtiilíbrio dít equação econõmjco-financeira, })ara cassewiços
contmtàdõs,Éérãoaddtãdóó(iSci;itérios dc rçliçãe ou rÉaix$!a!!!çl11g, conforme:o
caso,como forma dc restabeleceras condições origjilalmente pactuadas.
4,].1

A revisão poderá opor.rera qualqller tempo da vigência coríbatual, desde

que a pare interessadacomprove a óconêncía de fato imprevisível,
supervenieiltc à I'oi'malização da pi'oposta: que importe, diKtamente. cm
id4oração

4.1,1.1

dc seus encat:gos.

Ein casodc revisão,íi altei:açãb
dç preçoajustado,além dc
ol)édecet aos KquiÉitõs

iCfertdoÉ nó itehí ãntçrior,

dêvêrá

ocorrer de I'oiMÜ propomional à modificação dos encargos,
colnprovüda ininü:éiósãmênte poi' índio dê mchlói'iã de Cálculo a
ser apresentada pelzt parte.interessada;

4.1,].2 DeRtieos Eato$en.sQadore.s
da rgvi$ão,í)ão sç incluem aqueles
evelltos dotados de pievisii)ilidade. cqo carátei possibilite à

parte intemsstldaa sua. ath'ição ao teülpo dü
folmulaçãó/ticcitação

da

proposta-

bem

co111Q. aqueles

decorrentes exülusivamcnte dü varin$ão innaciónáf;a, uma çcz
quc inseridos, estes últimos, n:\ hipótese de redustamento;

['ágina5 dc 2}

4. 1.1 .3 Não será concedida a revisão quando

a) auset)tc a elevação de encargos alegada pela parte
lote!'ossada:

'

:

'

b) o evento imputado como causa dc desequilíbrio louvei
âllt6$ détfol'Mutação da proposta definitiva ou após

a finalização da vigência do contllatq
e)

'

auséntc o ncÉo de: çausalidadé eilLle o evento oeonido e ít
majoração dos encargos atribuídos à pai'te interessada;

d) a= pane iütercssãda houver incori'ido em culpa pela
tmygração de seus própi'ios encat'gos, incluindo-se, nesse
âmbito, ã previsibili(!ade da ocorrência do evct)to.

4.1;t.4 A revisão será efêtuada pol meio dc aditamento contratual
precedida de aitálise pela INFltAERO.

O redusté será adotádo: obtigaLoriameilte, como fomla de Compensação dos
Gritos das variações inrlacionárias, desde que décor!'ido i2 (doze) meses. a contar

Hex-erehode 2001.ntação da ptpposta, de acordo coill a Lci n' lO. 192. de 14 de

4.2.Í

O reajustedo preço éoiltratadn lcvaiá cm considctação o Índice Nacional

de Preços aQ Consunlicloi Amplo- INCA. -divulgado pelo Instituto
asileiro de Geografia c Estatística -- JBGE. ou outro índice que vier ü
substituí-lo.
4.2.2

Compete à CONTRATADA
a iniciativa e o encargo do cálculo
minucioso de cada reajuste a scr analisado e aprovado pela INFkAERo:
juntando.se a respe.çtiYa discriminação e lllemotial de cálculo do reajuste

e demais documentos CQmprol)atórios do reÜuste plciteado.
4.2.3

O reajuste seü ehtuado por freio de aditanlcnto contratual, precedida cie

análiscpelaINFRAERO.

'

A criação, alteração o+i extinção de quniscluei tributos. qual)do ocorridas após a
dela de apresentação da proposta dcHlnitiva e desde que acairctcill comprovada
repçl'cessão no equilibi'io econõlllico-Hnilnceit:o deste conta'ato.impl icará a revisão

de preços pam mais ou para menos, adotaildo-sc como índice de colreção a
alíquota prevista ]ui lei respectiva. devendo a iniciativa partir da pane interessada
4.4

l>ór ocasião

do

pleito

de reajuste

ou

de

i'exfisão.

a CONTRATADA.deverá

observara seguinte:

a)

requer'imenso,com vistas à ill4oiação ou redução de preços

b)

clembnstraçãode dcsecluilíbrio, caiu a apiesenLaçãodc duas planilhas de
custos: uma do tempo anualc outl'a dã época da proposta;

!
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comprovação dos valor:es elos itens a: serem repisados ou reajustadosZ#a -.l

4,S

suficientes para a ãvatiãçgõ do pleito); a INFRAERO deve fofmálizar,
pro1ltainente, Ql;íc.io protocolado à empresa requerente, eQm o obÜetivü de elixir

eVéHtuàldirêitó dê ihdenizaçãol)élõ pei'íadócm que .a INl;RAERO não se
pronunpiau sobre a instrtiçdo do pl'ocesso;
4.5.1

A ÇQi.fespondênçia
eslqbçlçceráque a CONTRATADA. devo:aptesentai'
os dados adicionttis eM data não suPeríoi a 5: (cinco) dias .úteis a contar
do recebimento dã mencionada eomunicação+e que o não çumprimctlto

do prezaamai'rolará
.a análisedo pleitotendopor basesomenteos
documentos apresentados;
4.'5.1.1

CamPlelnéiitada it ;doeulbei\ração ha prazo: estàbêlêçido pelo

INFRAERIO, podêiá sei .çonsideiado,.reduste eÁourevisão, a
data dó pedido inicial protocóli2adõ na INFRAERO, conüoi'mc
subitein 3.1;
4,5.1;2 A INFRAERO l)odeia :cplizâr diligências baía. coil6êríf ã
variação de clisto$.alegado pela.CONTRATADA .
4.5.2

E vedada a-inclusão, por acasiãQdo reduste, dç. insumos não previstos na

proposta inicial, -d cata: qtJahdó se tomai'eih obrigatúl'ios por íbi'ça de
instrumento legal;
4.S.3

O ró4üste e/óu rcs irão- poder'á ensdài; â réduQão ou mdoi'a$ãó do valor

dp contrata;
4.6

A parte: interessada manilbstará expressa q fundanJent#düulçnte ês iazõg$. da
solicitação qlie, se pi'ocedcntes, observará os ..dispostos :lias subitens 4.1 .a 4.5

destas Condições Cona!'atuais.
4.7

Havetldó atraso üa e6etivaçãó.da revisão/re4ustc,: por culpa da INFRAERO, o

períQdóc;ompreendido
entregtdata da ibanifesí4ção
dá CONTRATADAe (}a
decisão dí].TNFR.MERO será.rêtribuída a título de .inclenização.
4.7.1.

Cmo a decisão da INFRAERO ocoli:â:depois da.vigênçía coiltratua!, a
inclenização seú paga éotlló reconhéeimcilto

4.8

h

''.'i::;H"lih?i'iãHãu:'T
UUÊÍ%E';ig93$»
ZI
apresentadas.
\8 ......q
€e ,*#
Constatada na instrução do' processo ausência de eleilacntos hecessári'osc

de :dívida.

A INFltAERO poderá tanlbéitl pi'õpar o l:ee(luilíbi'iode preços à
CONTRATADA,

em favor

desde que $e faça necegsái'ío. leéoln13or a equação do çóntrâlo

da Administração,

it2 iciàlínellte.

pãi'a adequa-lQ à$ real.s condições

4Ltstadns
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5. ÓRGÃO DEFISCALIZAçÃO
5.1

A FISCALIZAÇÃO Feri:esentaráa INFRAERQ e terá as atribuições delegadas
em Ata Administrativo específicoe, íainda,as descritasnos subitens 5. 1.J a 5, 1.8;

5.i.l.

Agir c decidir em llotnc da INFRAERO. inclusive; para rejeitar os
ê Referãlciá

n] desacordo com os eiieârgo$ óohstanteÉ do Fermõ

5.1.2

Certificar a dclcninentação de cobrança con'espgndcnte, após constatar o
ct)ntratuais;

fito uos sewiço$ contratados e das demais condições

5.1.3.

5;1.4

Sblicit&r que a CONTRA'r'ADA. quando comunicada, afaste o scu
empregado UU
tralê!!Q: .se Gor o caso, que não esteja cumprindo
nielnlente o prese11teContrato;

5.1.5

Avaliar os serviços previstas õegte Conta'ato,de acordo cona os
pracedinlentas constantes no [ei'ino de Referência, .com a aplicação das
comínações previstas no Termo de Contrato. quando necessário;

5.1,6

Aplic.ar. íjos tempos contratuais. cominação(es) à CONTRATADA

dando

ciência do ato, pot' esci'ito, e, abscrvttndo-seo .ãitiste corlslantc do

H=i{3:X%il$ãF':=H;'.ÜilÉ'Ü
Ü:ll
5.].7.

IHstmir o(s) iecuiso(s) da.CONTRATADA no tocante.ao pedido dç
cáliceamento de comínação(es),nas tertnos do subirem 9.2 destas

5.i.8

Liberar os pagatncntos somcílte após tcr recebido da CONTRATADA os
docul:nentosielaciQnados negus Condições Contratuais e desde que esta
tenha cumprida as dêibais õbiigações altistadas neste Caltmto.

No excicício de suas abril)uições Rica assegurado à FISCALIZAÇÃO,

sem

rcgtriçãode qualquernatutezg,o direito de acessoa todosos elementose
inüomlações,julgadas necessárias,relacionados com os serviços coDtmtados.
6.

DIREÇÃO TÉCNICA E I'ESSOAL DA CONTliATADA
6.}

A dicção técnica e adtninisti'atiça dos serviços, ól8eto deste Conluio, cabe à
L.urq l i(A FADA,j a qual responderá,na üonna da lei. r)or qualquer imperfeição
porventura constatada na $ua execuçãoi

\

\
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6.1.1.

A omksão, ainda que:dvehtuâ]. da FISCALIZAÇÃO n(zdesempenho.dglfl;Oe'u'f:B';b.

K:::HH=:!i:l:,: =ill'''''«õ« '« -«.«;.i.»:i:à;'' ;'$.::z:...l;9.--}
.h

6.2.

à=u:===ãm==:;,urm:.unu
=1:re\ii=Z:#
nome, :nos assuntos :relativo&ílos serviços contratados;
6.2.1

A CONTRATADA comtlniçará prévia e expressamente à
]i18CALIZAÇAO o nome do Prépostüpór êla i:üdicadopára Éétâpróvada
bela ÍN:PiÇAERO!em caso de sua falta :QUimpcctimentQ.o mesmo deverá
ser substituído

pol' autlo,

cÜo

nome será tambénf coMuníóado.

expressamente,õ aprovtiçãod4 FISCALIZAÇÃO..
7

OBRIGAÇÕESDA.CONTliATAI)A
7.[

Além dos enlcargosde ordem. legal e:dos, demais assim idos em outras çjáttsulas e
documentos integiahteK deite Colltrató. é Ééiri alteração do: preço ayu$tad:o.,
obriga..

se, ainda, a COMI'ii:ATADA a atentar às açõa dçsçrita$ nos subitens:'7.1.1 a
7..1.]

Manter, durante a vigência do presente Instrumento. as mesillas
condições que pra>iciafan a gua habilita:çãõê cluâlifiçaçãõl no prõéésso
licitatório, inclusive a st.la:situação de RegularildadeJurídic%'É;isca:l:
Q
Tuba Ihista;
7.1.;1.1

Visandoao cumprimentodõ.incisa.lll do àrlig0 55 cla Léi n.g
8.666/93, a ÍNFRAER.O verificará, tçillle$tralmellte a partir da
expedição da pritnüira Ordem de Sêwiço, a documentação de'
Regularidade Fiscal é:Trábalhiita ãà COMI':iAI'ADA,
n\ediante
consulta o/z /fne aa SICiAF ou apresentação,pala Çonti'atada, das

resÉédtit'a:g
certidões, inóluiitdõ-sc a Certidão Negativa de
Débitos= .Tmbalhisla$ ...-..CNDTI podendo qi.nda a Fiscalização
consultei por meia CICtíõniCO (/ ÍN ne/), para comprovação da

real situaçãoda CONTRATADA;
7..1.i.2 Constatada .a jnegularidade lias éühdições dç habilitação,

a

FISCA[JIZAÇÃO deverá adoraros scguinlçs procedimentos:

7:} .1,2.] Notificar 8 COMI'LATADA

Sobre a ocotiência em

cBiestão,.dando;11ae
o prazo dc 5 (cinco) dias úteis para
regularizar a situação ou apresentar defesa escrita, sob

pena de aplicação dà pehalidadê dc multa de 1% do
valor global da.contrato;

}

7.1:1.2.2 Aplicada a punição do subitent anterior; ciu c \$o {le
hão acolllin)cuco das razões da CONTRATADA.

esta

terá üm Ói'MOitnpioüógável :de45 (quaiéhtd e cinco)
dias: corridos; para regularizar $ua situação, sob pena

de dobra:da útllta par força de rêincidêdõiã,
bént

I'ágjl]i]t9de2}

como lescísão llJlilateral do çoutrato, sem prejuízo das
demais sanções previstas neste; 'instmillcnto
contiatllal;
7.1 1.2.3

ii CONTRAI'ADA

regularize su8 situação,

:'ul%:mm:l: !:: ;'É2ilÊI
processodcscrito nos subitclls 7.1.[:2.1' c 7.1.1.2.2
oconerà
(lo:b!'o=

NOTA

novamente.

com

aplicação

da

'

ainda, observar as instruções emitidas pela

Inteira-se, junto à FISCALIZAÇÃO. dos detalhesde enfiada e saída.na$
áreasde execuçãodos serviços, dos equipamentos,materiais c dcmMs
pcitences de sua propriedade, ad(içandoas medidas de segurança
exlglaas;

7.1,4

'

Fornccct', a qualquci momento, to(tas as infbinlaçõcs ou documentos
impressos e digitalizados, dc interesse para a execução dos serviços que a
INFRAERO

7.}.5

'

Executaros serviçosoUeto desteContentoem Cona'ormidade
çom o
F[SCALIZ.'\ ÇÂ(»

7.1.3

enl

A não apresentaçãode qualquer documentode obrigação da
ÇONTRATADA, na data aprazada,não a des.obrigada âel
cumprimenta deste Contrato e nem a desonerade qualquer
ODrtgaÇâo.

7.1.2.

multa

julgar

necessárias canhcccr au nnalisar=

Fácil.itãró picão cxefcício das fiinções da' FISCALIZAÇÃO. O não
atendimento

clãs

solicitações

feitas

pela

FISCALIZAÇÃO'

será

considerado motivo pata aplicação das sançõescontratuais. O exercício

das funçõesda FISCALIZAÇÃO não desobrigaa CONTRATADA dé
$ua própria respoi\habilidade quanto ã adequada execução dos serviços
contratados;

7.i.6.

Executar: às suas custas, os lcfazimentos dos serviços executados em
desacordo coil] este Contrato e seus Anexos;

7.1.7.

sponsabílizai,sc pelas
equipamentos, matei'tais:

despesas deconeiltes da ieieição de
se fot o caso. ou serviços pela

FISCALIZAÇÃO e pelosatrasosacarretadospot estarqeição, de acordo
com as disposições deste Contrata;

7.i.8

Respo11sabilizar-se
durante a execução dos serviços coíltratados poi
qualquer dano qtle, direta ou indii'ctamente: ocasionar a be11s'da
INFRAERO ou sob sua responsabilidade: ou ainda de terceiros, nas .áieas
de execução daslnesinos;

7.].9.}

Constatada

dália

a bens

responsabilidade ou.

du

INFRAERO

ainda. it

ou sob a sua

bens dc

terceiros. a

t

t
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CONTRA'l'ADA, dc pronto, os l:epaiaráou. se assim não
proceder. a INFRAERO lançam'á
mão dõs créditos daquela para
ressarcir o$ prquízos .dc qLleln.de direita.
7.1;9.

Resttingií aó interior da área designada pula tNrRACRO,

quando

necessãno,a estoçageitl e a guarda de matei'íris e equipametatosã 'seicm
utilizados na exccuçãó dos gerviçõ$, se.6ór:õ éagõ;

7.r .]:o.

Proceder;por alia conta, á t'atirada das materiais é:eqliipamentos dc gua
propfíédade dã área que lllç fot designada pela INFR:ABRO,. após o
encerramento, lesilição õu icseisão deste Cpntiato. se Ror Q caso;

7.J. ] ]; Sujeitar-sc ao horário de trabajJlç) que a l.NFRAERO adotar otl
dotei'minar:..deacordo com as suas.con+etiiênciasou ag necessidades.dos
serviços, sendo a alteração comunicada

pela FISCALIZIAÇÃO

CQm UHa

aót@edênéiaMínima. dê 24 (vintes quatro) hoiüs da data fixada puta o

início dosmosmos}
7.1,1:2.

SusPe.nder,itnedi?lamente; o . ysa dê materiais falou equipamentos
impugnados pala l;iSCALIZAÇÃÕ,

t'etirandõ-os dõs. iacaís dc execução

dõs servjç.os;

7.t.13,

Manter anualiradas,.junió aok órgãos êomPetenles:.as inscriçõc9/reg;safos
e?pecfficos que :a legitime a, exerc.çr.os serviços objelo da. presente
Contrato. bctü assim a contratar caiu:a Administração Pnb! ica;

Abrir, no pt'azodc .até60 (sessenta)
dias.corridos,.
na faina da lei.
Contado a ptutir dã data dc cxliedição dü primeira Ordem dé S:efvi$o$;

casa üãó esteja instalada ila praç:a da localidade da pi'estaçãodos
seiviçds uih esdrit6rió ou uma filial na lõcaliditcle;

7.].i5

Apresentar. de imediato, à INFRAERÕ cópia autenticada de toda
alteração efetivada çlB seu Co.ntnat.9Social, .bem assim dos documentos

de identificação pessoal dos Sócios ou Coristas, Gestor'ese/ou
Jiepresentnntes (Carteira de 14cntjdade .e Cai:tão de Ideiuinicação clo
Contribuinte) é dó correspondente comprovante de residência.;
7. 1ll 6..1 1Enlse:tratando de Sociedade Ailâi]iina, apresentar.,tainbén], os

dóéuillentos de eleição de seus Gestores c nox'a cómt)osição
saçietária.

7.i.!6.2 0s dociintentos
i'ejaçíonQdos
no s bitelu7.1.16deveillser
mantidos na IN FRAERO, sempre aLUBlizados.
7.í.16.

Cumprir

HlelFnentq:tapas as obi;igaçõe$ assullljdas

neste Çontiato

e seus

Anexos;
Sc a INFRAERO relevar o descttt tPrimcnto no tôda on êm parte de quaisquer
ot)rigações da CONTRATADA, tal Cata ligo poderá liberal'i desonçrar ou de

qualquer lúbdó afetai ou ljiEgudica] ê$sag mesmas obrigações, as quais

.#9r.l

Páé.itla'l:l dc'2:

7.3

7,4,

.=='.g

\!=,==lii';.:m'=,;,:liili=::'.t"""'."' *" " o':o«.*:

7.4.2. Con'eçãó da documentação do sistema cle eixos nrox.(clientes J- .---.-.

i'calizadopelaCONTRATADA. '

''' ' -'--'--'-

.

-"'- u' "'--'aiiiu

7.5

7.6

O prazo pam execuçãodos sel:x'aços
em Éanultia está d fluida rio subirem 12.4 do

7.7

7.8

A propredadeintelectual.é garantidapela Lei il' 9.609/98,de 19/02/i998: que
dispor sobre a proteção.da propriedade intelectual de proa nü de Computador.
suê comercialização no País. e dá outras providências, ç pela Lci n' 9.6 10/98, dc
19/02/1998, que altwa, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais c

dá outras providências.
7.9.

==E=nlis,:ü=lnmt;'==:i='.::".::'ii=:..:
:;'üg:':=
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7,iQ.

;A CONTRATADA dçveú 6orllecei à ÍNFRAERO. qeth âni i ndiciólln! tn nc
Iníbm)anõesnecessáriasparaque lla.iá:a ióténlalização da coüheçimentQtécnico
operacionaldQs.ew:içoexecutado

7.]}

A transferência de toda conllwimento adquirido ou desenvolvido bcm como toda
inFonnação produzida e/óu utilizada pai'a a . execução. das gcrvíços cónfiáladós
deter'á sér:disponibilizado pdr meio .de ultl Plano dé TlanÉiçãó endercçahdo todas
as atividades necessãriüs pam a completa transição.

O Plano d$ Tmnsjbãpdeverásef entreguepelaCONTRAI.ADÀ no prazo de 6
(seis) Mêsw antes dó .térmihó.da :viÊêhêíadü Contrata: otl ã qualquer temido, por
solioitaçgo da.iNTR:AERQ feita CQm:ailtçcedêilcía mínima de iO (ti.jota) dias.

7.t3

PQr ocasião do encerramentodo Contrato. conforme previsto no -ar.t, 1.2 da

instruçãoNom)atiça
N' 02/S].T]/MPOG,
dc 30 de at)ril de 2008,a
CONTRATADA se Cómprolnetea pt'pinovçria éütérió da INFRAERO e Gom
antecedência suhçiente,
a Transição contratual, i'epassando à nona
CONTRATADA âs demandas proêràlnada$, incluindo técijicàs e úétod61ogiãs de

trabalha. uliliâadas, B fita de perínitil a continuidade dos serviços, scm neithum
ihpactó para a TN:FRAERO.

8. OBRIGAÇÕES: DA IN,FRAERO
8.1

Sem .prqDíz9 dc suas prclrogativas Contratuais: constituem-sc olarigaçõesda

INFRAERO::
8.1.1

8.1,2.

Efetuar .à CONTRATADA
negtê lll$tlunlchtó;

os pagamentos nas condições estabelecidas

Fonlecer, quando detivçr, outras infatinações que se fizeiein necessárias
à:execução dós sêíviç(is;

8.].3.

Indicar,..senecessário,local para a CONTRATAM)A depositar materiais G
equipamentos, bem assim pai'q atentei' RS necessidades tlásiclas cla
prcstaçãó dosscrviços-

Mantci' no lécihtó do local dá. plegtâçãadas scrViç09 um livro
denominado "Diário de Ocos'êiicía", onda serão fegigtrados pelas partos

INFltAEROS quaisquerfatos relativos aos serviços contratados.Os
registfQS feitos .receberão o visto do prepostó cla CONA'RAIADA

FISCALIZAÇÃO
prestados:;

8,1:4.:]

e da

e ser-vii:ão para sub.sidiw' a avaliação dos serviços

O. livro "Diário dc Ot:orrência" de que trata o. subite.nl 7.L4
Ihiá pallc integrante da. pi'acesso de gestão dc contrntõ cm
poder da INFRAERo.
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9. CONlINAÇÕES
9.i

Sem prquízo dm! sanções alusladas:nq Cláusula Décima destas Condições
Contmtuaís, ressalvados os casos fortuitos ou de; loiça imaior devidamente
comprovados e aceitas pela INFRAERO, à CONTRATADA
poderão ser

{tplicadas,garantidaa prévia.dcncsa,
its penalidades:déscl'lias
nossuUtens9. 1.1 a
9.1.1

9.}.2

Advertência por escrito

Multa de até 5% (cine..: por cento) sobreo valor-da ordem de serviço
quando a inflação se tefet'irà ordem de sen'iço;

9.1..3

:

:

Multa de aÊé0,1% sobre o valor global anual do Contrato, Conforme
subilcm 1.3, quando a infmção não se refez'ir a ordens de serviços;

9.1.4.

Rescisão contratual c multa de 10% (dez por ccntó) do valor' :global anual

date Comi'ato, çonGonne subirem 1.3, quando a Falta. no entender ia

INFRAEli.O jLlgtincãr ã âdoção destes fitos, podendo aliada ficar
iiüpedidade licitar c Contratarcom a União c sçl' descrêdcnciacla
no
SICÀF, õu nos sistémai de cadastlaí êxito de fomeccdorcs a que se wGere

o incisa XiV do artigo 4' d:\ Lei n' i0.520/2002, de 17 de .julho dc 2002.
pelo lirazo de até 5 (cinco) anos. sem prejuízo das mliltas pl'evistas neste
Contrato c das dcnlais cominações legais:
9.1.5

Responderpor perdas e danos ocasionadosà INFRAERO. os quais seixo
apurados ejn competente. processo, levando-sc cm conta as Gire.unstâ;leias

que {cnhailt contribuído pala t\ ocorrência clo rata;
9.t.6.

Declaração deinidoneidade para licitar ou contratar cam a INl:libERO

e

toda a Administração I'ública. enquaãtó pefduraiem os motivos
detcrmin:ates da punição ou até que sqa proíllovida a reabilitação
perante a própl'ia autoridade que aplicou n penalidade, que será:coilcedi:da
sempre que a CONTRATADA ressarcir a INFRAERO pelos prejuízos.

resultantese após decorrido o prazo da sanção aplicada com'base no
subiteill 9.1.3.
9.2.

A CONTRATADA.

notificada da coillinação que poderá Ihc set' aplicada, terá o

prazo de 05 (cinco) dias úteis. a Contardo réeebilncntocla Notificação, para
apresenta defesa prévia;

9.2.]

Da decisãoda PISE/\LIZAÇÃO gollre a aplicação da multa cólltratual
caberárecurso,no pi'azo de 05 (cinco) dias úteis, a coiltai da data de
ciência da dec:isco;

9.2.2;

A autoridztde competente, ouvida :t

FiSCALizA(l:Ão. decidirá pela

procedêncilt ou não do Recurso; a decisão devera ser co111unicada

6ormâhnente
à CONTRATADA
9.3

O valor da multa aplicada,após esgotadoo prazo tecutsal ou se interposto rectirsó
no prazo regulaincntar c fbi' o nlcstlló ompi'ávido, será deduzido: do primeiro

Ç'

8Z
%
\'
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pagamento que a CONTRATADA Hzérjus. Caso o crédito da CONTRATADA
junto ã-.iNPRAE.RQgelaillsuHlçiçntç para cobrir o vala.r da pçnalidãde apliçada- o
mesmo .poderá scr deduzido da Garantia de CumprimeJlto do Contrato ou .cobrado
mçdiante competçllte

processo :judicia!.

iO.KESCISÁOECONSEQuÊNCiAS
A ínexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão poi justa
causa e aéarfetãrá as consequênciíis previstas tlcste InstiLmlento e n& legislação
pertinente.

l0.2.

Sem prejuízo dÊ.Qutlzlsmnçõe$, coü$tituçp motivos para tescisqo por justa causa
deste Conta'ata, pela [NFRAERO,
ÍG.2.14

as situações: descritas nQ$ subitens 10.2. i a

10:2.]

A paralisação ini ustificada dos Éerviçosl

10;2.2

O nãó êunipFimentó de cláusulas contratuais, cspeóiBcaçõesou prazos;

1.0.2.3

A subcohtrataçãó,ainda que parcial, dos serviços objeio deste Contit\io,
.sema prévia e expl:essaautarizaçãb 4ã INFRAEltO;

i 02.4;

.A çcssgooutratts6erênçia.
dQpresentecontrato;

l0.2,5

O. dcsatendiínento à$ deter'manai;õesda FISCALIZAÇÃO
acompanhar e.fiscalizar a execução dos Krvlêos;

l0.2,6

O Cometimento i'eiteradoldc lâltas ha execução dós serviços

designada para

l0.2.7. A dwtetação de lalênçib. o pedido dó recuperação judicial
extra;udicial!

ou

102.8. A dissolução da sociedalk;
l0.2.9. A alteração..societáriüque modlnique a finalidade .ouo controle acionáfio

ou,.âi:lda, a cstiutura da CONTRATADA qual a juízo da ]NFRAERO,
inviabiliza ou pi:qudique -a, xecução deite-Contrato;

10.2.110.O pçótesto-dç títülós ou a émlssão de cliequcs sem a suRlcienteprovisão
dc fundos qüe Carácter.izenl a: insolvência da CONTRAI'ADA;

[Ó.2.1.].Á prática de quajqyer ato qi4c vise Hmü.dai'
.QUbur]ar ó fisco ou
órgãoifentidade arreCactador/credor das enchi-gos sociais e ti-aballlislas ou

delrib.fitos;
10.2. 12. Q desçumpriillên.to de.quaisquer das condições 4ustadas neste Conta'ato;

l0.2.13. A utUizaçãopela CONTRAI'ADA. dc íman-dc-obradc menores de 18
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou iüsnlubt'e,:e.tnenoFesde
16 (deZéÉsêiÊ)
anos enl qualquer trabalho, salvo na condkão de

Z

!'ágiua 15 dc 2}

aprendizes, a partir de, 14 (quator;:e.) anos, nç)s tei'mos do inciso XXXlll

do art. 7' da Constitui;kão Feder'al (Emenda Çonstitucibnal nó 20, de
l0.2.14

O coltheciMcnto.

ainda quc, "a postciiori",

(fc Ihtõ ou alo que afctc

a

idoneidadeda CONTRATADA ou dc seus sócios/çotistas
ou de seus
gestores ou ainda de seus: representantes;
10.2. ] 5. Razões cie iHteicssc público

10.2.] 6, Ocorrênciade casofbrLuito ou de força maior I'çgularmcnte comprovado
impedíçivo da execução deste Contrato.

i0.3

Constituem motivos para icscisãa deste Conttntn: pela CONTRATADA,as
situações descritas nos $ubitens l0.3. 1 a 10.3.4;
É0.3.1

A supressão.de serviços, por parte do ÍNFRAERO, sem anuência da
CONTRATADA,
amai'vetando modificações
Contrato: além do limite periTiitidc] eiü lei;

!0.3.2

do valor inicial

deste

A susliensãódc sua exécuçào.pt)r ordem csciifa da INFRÀERO, l)or
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo cm caso de calamidádé
pública. grave perturbação da ordem) intenta ou guerra ou, ainda, por
força cleaLogovetnamcnlal;

l0.3.3

O atraso super'iot' a 90 (noventa)

dias nos pagamciltos

detidos

pela

]NFRAERO relativos aos serviços .tá recel)idos c corretameDtc Êatulados;

l0.3.4. A ocorrência de caso foi'muito ou de fot'ça i)labor
Í0.4

Nos casos relacionados nos sut)itens l0.3. 1 a 10.3.3 destas Condições Conta-anuais

a CONTRATADA será ressatcidados eve11tuals
prquízos soflitlos, desdeque
regulamaetltc comprovados, tendo, ainda. direito a:

a)

devolução da miai'antiadc Cumprimento do Contrato prestada

b) recebimento dos valor-esdos serviços quc executou. desde que aceitou
datzl da rescisãodeste Conllato, porventura ainda não pagos.

l0.5

A rescisão deste Contrato, ef'etivâdà pela INFl<AERO. coiH base no ajuste
constante nos subiteng l0.2.1 a 10-2.14 destas Condições Contratuais acarreta as
consequê:lciBS desci'iras nós sybitens :0.5.1 a l0.5.6, seno prduízo da aplicação
das sanções previstas neste Colttlato e cm lei.

[0.5.]

Assunção ll lediata. pela INFRAERO, dos serviços oUcto deste Contrato

110estadocn] quc sc cnconUãm. por âto próprio seu.

l0.5.2

Ocupação e

utilização

pela

llxiFRAEltO.

das

instalações,

dos

equipamentos.dos mittciiais na execuçãodos serviços indispensáveisa
sua

continuidade:

os

quais

sctãa

clevol\idos

ou

ressarcidos

t)áginu 1:6:de21

põstçfiórmoótc+ CONTR4TADAi itlediahteavaliaçãoprévia, nos ./(l;l;;i;fii;aà
termas Üo subirem .L0.8.destas Condí®ps Conmtuais!

t0.5:3

Jé].
a] t1::.!:..) 'wêÊ\
P ci. ç'51
y

Execução,
imediata,
da GBnantia
de Cumprimento
do Contiat4% 4(êP.{i
60nstituída. para sê ressat:cil' dê danos,. inc llisi vp in(dias aplicadas.

\?4i:--'"'iílMic

t 0;5,4.

Retenção dos; créditos deão.tt'entes deste: Contrato, {ité o lirilite dos
prquízas catisãdüs f5ela CONA'RAIADA.

lO.:5.5'

Inqiedílnentó de licitar ê-cónttatàr caiu â. Adininistlação Pública Fedenl
e será clcscredenciadano SICAi?, ou nos gistçmãs dê cadastrálfiéiito dé

fohécedOrésa que sc refere Q incisa XIV da artigo 4' da Lei nó
l0.52a/2002,. de 17 :dç jtitho clé 2002, pelo :Prazo de até 5 (cinco) anos:

senoptquízo das multas previstas neste.Edital e das demais cclminações
legais

l0.5.6 Declaração de inidoneida(!ê para :licitar e cotltratãr com a INFRAElliO e
toda a ,Administração Pública FÜ.del'd,çnquanta.Pet'duraremos motivos
dcterniitlântes dã i)tiniçião ou até que sda. ptonlovlda a reabilitação
perantea autoridadeque aplícóu a pcilalidade, que seta:concedida Éempi'e
que a CÓNTRÀ#ADA
t'essârcir a ]NFRAERO pelos prquízos
resultantes e ;àpó$:dêcQ#ido ó prazo da sanção aplicada êoiti base RO
subitemarterial.
!0.6;

A !escisÕode.steGontlatQ,por iniciativa da.iNTRAERQou.da COtITRATADA
não impedirá que a iNFRAERO (tê continuidade à execução dos. s.erv:aços
mediantea canil'ataçãQ
dc terceiros;
A rescisão I'undamentada :em razões-de interesse bÉíblico óu na ocórrênciade

caso

foHuíto oti clê Forçatnaió?dafã à COMI'RATAOA o direito a libcração dlt
garantia dé Cutnpi'irhento do Góütrãto G tlo ieccbilhchto
pertinente(s) aos serviços exccutados e aceitas;

l0.8.

do(s) v'dói'(es)

Ocorrendo a rescisãodeste Contrata, a INPKAEKO CQnsÍituiráCanlissão para
arroiamentolda situação.dos será.{ço$.,
na momcnh da.suapaul ilação, e.ca.ncederá
prazo corrido: de.48 (quarenta e .oito) hõtas para (lue a C{)NTRATADA indique
seu[cprcsentailte.

l0.8.t Vençídó o prazo c não ind ettndo .a CONTRATADA a sçu (cpresentante
óu n8ó conlpaiéêçhdü ii indicado para execução doi trabaltlos, a Con\issãõ
Cata o respectivo an'olamQnto. Êin quaisquer das :hipóteses,. as pai'têb

declaram $êeitál.incóndtcióhalhlentõ ó relatório de arrolamento feito.

lnb

Caso não convenha à INFRAl:ltO êkeicetf o diicito cle rescindir este Contrato,
quando:a açãõ ou omissão da CONTRATADA jUst.iQcai essa :medidas poderá
stls15cndel'ü execuçãodi) mesmo, a seu exclusivo critério, .custandoQ pagalnentQ.

da Nota Fiscal.de Serviço)s
c suü .col'respondentc
Fatui'aQ/ouintervindona
execução 'dós Serviços,

da Maneira

q:ué: inclhot

atenda aüs:seus,:interen%,

a CONTRATADA $tiinph intégralnleilte a ódndição contratual iüfringida,

até (lue

!

Págiilã't7

lO.lO.
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'jE facultado a qualquer uma das parlcs rescindir o pi:esente hlstrQmento, scm

direito a qualquercompensação
ou indçnizaçãó,medianteprévio e expressoaviso
de.éQ..(:nssenla)
diw: desdequc llaja conveniência pala it INFRAERO.
}o.]O.] f) eventual exercício da rescisão Eaculuda üão ex.ímirá as pal'tes do fiel

cumprimcnto,iio decurso do piuzo de aviso de 60 (sessenta)dias, das
Cláusulas c Condições ajustadas no picsentc Instrumento.

4..,..:
10.1

í

O'jpedida de rescisão leito pela CONTRATADA somente será aceito se
àquela não estivct inadimpiente.iuilto a INFRAERO.

A inóbsérvância dos pianos flxadós pa:a apresentação da gatamia coJnplemcntar.

na situação)previstailo subirem 12.14:3.acarretaráa aplicaçãode n]u]h de 0,]%
(um .décimo por cento) do valor gi.abRIestimado do contrato por dia dc atraso,laté
o,iná$imo de 2:.5%(dois e meio p.oi ce»tQ);
\

]0.11.1.\O

atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração

a

promover a rescisão do contiaüo, por descumprinlento ou cumprimento
irregular dãs cláusulas deste contrato, co:\Foi'mêdispõem os incisos l c
11do art. 78 da Lci Do8.666/93

ll.FORÇAhIAIOR OUCASOFORTUITO
l l .l

Constitui motivo de força maior ou caso Goi'itiilopai'ajustificativa de atraso ou
f'altacometida por qualquer'unia ou aml)nsas partes INFRAll:ROS aos lermos do
presenteInstrumentoos Ihtos tara de seu co11trole,nos tenllos do Art. 393 do
Código Civil Brasileiro, desde club essascalosasafctem. diretumente, os serviços
contratados.

12. 1)IMPOSIÇÕES ESPECIAIS
12..1

Os casos omissos note Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à
espécie, cm especial pelo Regulamento de L:icitaçÕçs.e.Contratos da INFRAERO.

12.2

Se qualquer das bailes tiver de ingicssar cm .juízo para coillpelir a ouvia ao
cumprimento de quaisquer condições conUatuais, a parte vencida. além cle
suPoitaf os cncargosjudiciais e a sucunlbência, responderápor })ctclí\se (canosà
parte prejudicada,dcvelldo indeílízá-lano valor equivalellte ao pteluízo soa-ido
mais õ Qtletazoavellne1ltedeixou de lucial'

12.3

Se qualquer das partes INFRAEkOS relevamalguma eventual falta relacionada
cop a execuçãodeste Contrato: tal hto não significa libeiaçào ou desonetaçãoa
qualquer de[as pai:ao calnetinlento (]e o1ltras.

A CONTRATADAé vedadopresta infom anõesa tci'ceifassobrea naturezaou
arldattle11todos serviços obieto do prcscílte Conta'atoou divulga-los poi' meio da

imprensa escrita, falada, tclcvisada e/ou burro meio qualquer de divulgação
pública, salvo autarlzação expressa cla iNFKAERO,

[

Ç

I'áginn18dc':ÍI

'\

i2.s.l

A ÇONTkATAI)A não padeü .autorizar a visita .$qs Ideais de exe.êuçãódos
serviços de pessoas estrahhagaos .lllesmos, salva otltoiizaçãQ expressa da
INFRAi:RO.

1;2.6

A INFRAERO tésérxa .ã :silo direito de introdüzii'-.modiHiçações na execução dos
SGrviço$i sempre que julgam: nce.ess$rio.:No exérbíçió deite direito, porém, a

INFRAERO. se.empenhei'ánó:wittídc de evitar prquízos à:CONTRATEI)A.
1'2.7

É védadó â CONTRA'rAI)A negociar duplicadasqu.qutx.lqueroutro título cambial
emitido contra 4 rNl;RAERO au dàí élh 18arãntiàó presenteCóntrató.
O dê$t;uhptiinehto desta condição cóhtütüal eijsqãrá a aplicação das

} 2..7.;}

cotninações

12.8

estadas nç$tc l Usei:umento,

Os documentos.diset'iininadõsneste Cpntiajo e:ósque vierem ã sci emitidas pelas
partasj em iazãodeste, o .integrarão.pata todos os'fins de direito, independente dç
transcrição, Gl})e serão anexos.

12.$.

Compete B INFRAERO qirüüif divêlgênciã, de quãlquet natureza, liavicla:enttc os

dacutnentos;integrantesdestel nstrumento.
12.9.1

No Coso de evelltuai divergência entre. Hte Contrata

e sét.l$ Anékõs

prevaleéérãoas disposiçõesclo Instrumento Contratual,
12.10.

As partes considctarão completamente; c.umprido este Contrato ilo momçnlo em

que todos as obrigações aq.ui estippladãs. csti\rGFGm
.efetivalnente satisfeitas. nQS
teimas de direito Baceitaspela INFRAERO.

12.] 1

A CONTRATADA tendo vis.irado,os ]ocaiê onde sel'ãoêxécutâdos ÕÉserviços
óyotó deite Contratól dêblâra que se inteirou acerca"dos aspectos opernciõnáis,
técnicos c administrativos ê: das 60ndi$õêb que ihfluirão nâ'exeeúção des mesthos,

nãó Ihê ocorrendo.dúviiias quattto ãs iinpljcações rpjacíonadêscom o$ !i4balho
quç se desenvolverão nói. réfefidog locais.
Toda mão-de-obra .ylilizada

pela CONTRATADA

na prestação dos SQlvlçOS

quandofor ó cüsolílãgJM.guahuer vincula çoy n INFRAEl1l(#
12..]:2.1

A CONTei.ATADA,nos-teu)lnsdo Att. 7] do Regulamentode.Licitações
e CõiltfatoÉdâ INFRAERO ê da Lci nó 8.6óó/93,:mcoi teçeque é de sua
exdusiVü responsabilidade todos óg encat'gos trabalhistas,
ÊÍevideüciárioÉ, fiscais e comerciais resultantes da execução do Fesenté
Contrata..

12..13

A Infraero é signatál'ia do Pacto Empresarial pela !ntegridade e çç)ntm a
Corrupção, e adula eQtllQ política iRlema Q:$eÉyín ê prinêípió: "Conduzir' bossas

negócios cóiD t»nspal'ência ê integríclade, compram:tida. com a mauueçllíl.a de
.im

ambiente

.empresariill

ética:i

combqtendõ

o conflito

de iHtei-esses,

todas

as

formas de 8t09 ilícitos ê/au :cürrüpto$ e repritni.nda oxenlplarmento qualquer
mania'estação conttüia

aos princípios

éticos preconizüclos":;
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12..14.

Gal'antias
}2.}4,1 A CONTJ{ATADA apresentouantes da assinaturadeste Contrato.

(ll4.rqntia
de Cunlpi'imultodo Contrato:',cot'rcspondcnte
a.5% (cinco
por cellto) do seu valor global estimado (imjlortâflcia segurãda) êoila
prazo de vigência não iníbrior ao prazo de vigência do contrato,
acrescido de noventa dias pala recebimento definitivo. numa das
modalidades indicadas nu subitêin 17;1.1 do inseiumento convocatória
que precedeu êste Contrato, sob pena de aplicação das coininações
previstas hoste.instrumento;

12.14.1.1caso faça a opção pela caução em títulos da dívida pública. a

liêilante deverá transferir a posse dos títulos pala a
INFRAERO até o adimpleillento da obrigaçãocontratual ou
satisfaçãoda sanção.
12.14.2. Ocorrendo a rescisão unilateral e iÜustiHcada do Conuato.
INFRAEltO executará a garantia postada pela CONTRA'l'ADA;

]2.14,3.'lq.crescido
o valor inicial desteConta'ato
e/ou pronogadoo scu prazo,a
,/CONTRATADA fica obrigada a aprcsentargarantia complementar, stitu

' considerar o somatório do llraza/valor

do Teimo anterior, no Mesmo

percentual c/ou prazo pactuadõs, 110ato da assinatura do corrcspoí)dente
I'ei'nlo Aditivo.

}2.14.4 A garantia prestada assegura o pleno cumprimelLto, pela
CONTRATADA. das obrigaçõescontraídas neste Contríito, bcm assim a

ressarcira INFRAERO de quaisquerprquízos decorrentesdc sua
rescisãounilateral e injustificada; cobrir' multas que vierem a $er
apli;cartas CHI decote'êncía dc rescisão contratual ou aplicadas pot

descumprimentode quaisquer outras obrigações contratuais; cobl'ir
perdas e danos causados à INlíRAERo.

!2.t4.5 Ressalvados

as casos previstos nos subilens precedentes de$LÇ

Insüuinento. a garantia será liberada após a integi-al execução deste

Contrato, em até 90 (novc1lta) dias, lmediailte icquerimento à
INFltAERO, açonlpanhadoclo Tenho dç. Recebimento e Aceitação çlgs
.Serviços

e

da

apresentação

doi

cbcw lelltog

.i:elaçiQQqdas

.anal.Bo:

e+peditlosapós a data de' encera\mcillodo contrato, desde club.a
CONTRATEI)A

4

tenha cumprido

todas as obrigações c(lí)tt'anuais;

Certidão ConjLmta Negativa de í)ébitós Relativas aos Tributos

Feder'aise à Dívida Atavada União ou Certidão Conjunta Positiva
com Eleitos de Negativa, expedida pela Secretariada Receita
Federaldo Riasil (RFB) c hoculadol ía-Geralda FazendaNacional
(PGFN). da se(lc da .CONTRAT.A DA;

b) l Certidão dc regula!;idade pára coill a Fazenda Estadual, da sede dE\

CON'TRATADA:

í)áêina20ilc 2t

Ç)

Certidão dekegularidade pala com a FazendaMunjcipat, da;sede da

A/

CONTRATADA.
12.t4,6 A. garantia quando prestada ciu; dinheiro, respeitadas as demais.Condições
contratuais,

será

libetacla

e aefescida

dó

Paiol'

c.oi'l'cspõndcnte

à

ittualizaçãopelo indibc Nacional de Pre.çosao ConsumidorAmplo roCA, "plo rata teillpórê".. de acorda con\ a fórmula estabelecida no

subiten}3.6 destasConçliçõcs
Contratuais,
entre a data ein que fbi
prestada e a daliberáção;
f2.14;7 QüqndQ $oi' ofêfecida. pela CONTRATADA

garantia sob a faena de
segui'o,.a execução da mesilla estai'á.viltçulada aos atar praticados Pala

CONA'RA:l'ADA:i que Ihe derem causa, cabendo à. FISCALIZAÇÃO
.providenciar a notinicaçãó extra,judiçial

da CONTRATADA

bata

çuMpritnentó de suas obrigaçÕesí no prazo de 4:8 (quarenta e :oito) horas.

Nó caso do não conlp:u'eçilnentó
da CONTRATADA
p:\ra n
adimplemento dessas obrigações, a natinicaçãaextra-judicial deverá ier
enviada à::seguradorajunt:uneilte cõm o pedido dcl pagamento da al)6]ice.

/

Í12.15

t

Fica autorizada à ÍNFlIAERO a glosar' da Nota Fiscal de Prestaçãode;Serviços e
da cora'espondente f;apura, epitid$s

pela CONA'RATADAI

todos oi

valores

correspondentesa muitas aplicadasou quaisquerserviços não reqliiêdbs ê/Ou
insumos não utilizados nos sewíçQScontrataddgl

/

finda este Contrato .e.desde que este tenha si.do

IA })edida da parte intQrcss8dai
I't2.i6. /11ç!!!!Ê11b...Êy11111Eldo.
a.l NFliAI iO=emitirá.atestadoà CQNTRATAI)A e/óu ao
seu ltospoilsávêl
i.2.1 7:

Téclliéo;

O irão pagpneütó üti i'eéólhimento pela CÓNTÊ{ATADA, n8s datas aprazadas,das
obrigações trabalhistas. sociais e U;ibutárias, êóhponén(es da lilarl:ilha de: preços,

cqlog +aloreg tenham sitia pagos pela INl;'R.4EkO, collsltlui-ge em .çriüe dc
apropriqçãp indébita, c.asoeu qlie a INFRAERo, gãiantido o: coníMditório ç. o
direito a ampla :défiesa, comunicará:. de imediat.o, a ocorrênêi4. ão Nlinistéria
Pública Feder41,requerendoa promoçãoda Anão I'anal pai:aa apurpçãodç
responsabilidade criminal.

i3.noponocoNVnATUAL
1'3.i

Fica eleito o foro da Justiça F'edcral, geção Juclioiária do Distrito F:edital, c:ómó o

.caDpetente para .diriin+r qlíaigquer questões âdvindüs da aplicação . deste
Insti:uthento, com renúncia exptçssa a qualquer outro., por mais privilegiado que

E, assim, pol çstarenl ãs partesjustas ê acordadas, lavlann c assinam este Contiqto:

eh 03 (três) gins dê igual teor e folha,na presençade duas Lestemtfilhas}pala q te produza seus

jurídicos efeitos.
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FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL
DQ PODEREXeCUTIVO

225' Reunião Ordinária da Diretoria Executiva
Data: 23 de janeiro de 2018
Local: Sala de Reuniões n' l Funpresp-Exc
Horário: 14h30

PAUTA
A:ssuntos Deliberativos:

1. Aprovação da Ordem do Dia;
2. Calendário de Obrigações Funpresp Exe 2018

3. Normas - Atualização da "Norma de Elaboração e Controle de Non-nativos" (I'RANSFERIDO)
4. PlanejamentoEstiatégíco Institucional - Plano de Ação Tático 2018; (1'RANSFERIDO)
5. Planejamento Estratégico MP

monitolamento

2' semestre/2017

6. Plano de Trabalho da Diretoria Executiva de 2018
7. Pagamento de Portabilidade
8. Pagamento de Portabilidade

9. Indicadoresdo Atendimento
10. Apuração e tratamento das contribuições ein aberto
l l. Informes

''')
1111x!!;a12í11i!!L
!!!&o rmativo

Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretariade Logística e Tecnologia da Informação
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os 6lns previstos na Lei nx 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:
'
'

/..-...\CNPJ / CPF:

RazãoSocial/ Nome:

05.323.742/0001-71
LINKCON EIRELI - EPP

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIALIMITADA

Domicílio

24651 -Jupi PE

Fiscal:

Validade do Cadastro:

24/05/2018

Unidade Cadastradora:

160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Atividade Económica:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

F..J---'-.
UllU-ELYV.

R NAPOLEÃ0

Ocorrência:

TEIXEIRA

DE LIMA

146 - Jupi - PE

Consta
Nada Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta
Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público":

Ocorrências Impeditivas indiretas:

(Dados obtidos do Histórico)

Níveis validados:
l

Credenciamento

11- Habilitação Jurídica
Jll - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita

Validade: 09/06/2018

FGTS
INSS

Validade:
Validade:

13/02/2018
09/06/2018

Trabalhista Validade: 16/07/2018
IV

http://www.tst.jus.b«certidão

Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:
Receita

Estadual/Distrital

Receita Municipal

Sem informação
Sem informação

VI - QyaliHlcaçãoEconómico-Financeira- Validade:
3 1/05/2018
Índices Calculados:
SG = 50.93; LG = 18.88; LC = 18.88
Património Líquido:

R$ 2.849.159,33

Emitido em: 18/01/2018 18:40
CPF: 245.446.201-04 Nome: JOAO BATISTA DEJESUS SANTANA
Ass

de

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/01/2018às 18:49) não consta registro no Cadastro

Nacionalde CondenaçõesCíveis por Ato de ImprobidadeAdministrativae
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ n' 05.323.742/0001-71.

Esta certidão é expedida gratuitamente.

Sua autenticidade

através do número de controle: 5A61.085B.A81 9.8571

Gerado em: 18/01/2018 as 18:49:31

pode ser confirmada no endereço: !)!!pi#WWW:ç!!i:iUS::br

CONSELHONACIONALDEJUSTIÇA

Página l/l

Certidão de Inidâneos

'rcu

TRIBUNAL

Page 1 of2

DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidõneos
Relação de habilitados

/

Relação deinidõneos

Emitir certidão negativa

X

Certidão negativa de inidâneo emitida!

Certidão

r-""\

<) Voltar

TRIBUNALDECONTASDAUNIAO
CERTIDAONEGATIVA
DE

LICITANTESINIDONEOS

Nomecompleto:LINKCON EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 05.323.742/0001-71

O Tribunal de Contasda UniãoCERTIFICA que, na presentedata, o (a) requerenteacima
identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveisinidâneos para participar de licitação na
administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei n' 8.443/92
(Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do
teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado,

bem como aquelescujas apreciaçõesestqam suspensasem razão de interposiçãode recursocom efeito
suspensivo ou de decisão judicial.

h++.,..

. //,,,.\,.+.

c- t,... . r.,al,

'h../arH

c./4)?,-s:

iQlo.K-1 1<90RÁ7079Q21..Nn.1(1 9r6 P6 CnT) C
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Certidão de Inidâneos

'lCU
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SejhbitiãüünüWÕ(à6igSrn4ijraiihiHüaldçiolê2hlidpümD9alidade de trinta dias a contar da emi!!Eã(Faleconosco
ReMqãQddáli©bdÉtiidoiãnaçãdaçÊM)ldesiEtidlêqMdõmsáHó$hüc râilâãa©egliMiva
hups ://contas.tcu.gov.br/ord s/f?p-l NA B ILITADO: VERI FICA
Código de controle da certidão: R0361 80 118185143
Atenção: qualquer usura ou emenda invalidará estedocumento.
Fazer download

versão 2.3 Ativar Modo de Leitor de Tela

https://contas.tcu.gov.br/ords/Pn=]

8 19:6: 11529R4797'2q3'' ..NO.'Roz"9f'Â.PK r''nn
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Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas

Portal da Transparência Governo Federal

http ://www.portaltranspa

renda .gov.br

Você está em
Início

>> CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIOâNEAS E SUSPENSAS (cns)
O Cadastro Nacional de Empresas Inídõneas e Suspensas (CEIA) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
elação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar cont
Administração Pública. Saiba mais

Consulta
CPF/CNPJ

Nome. Razão Social ou
Nome Fantasia :

Tipo de Sanção
Quantidade de registros encontrados: O

Data: 18/01/201818:53:06

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca
CNPJ/CPF: 05323742000171
Página l/l
a
ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos
que delas resultem causados a terceiros.
Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)
Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode s©r verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionadoou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador

httn'//.xnx,«xrnnrtnldntrnn nnt'pnrin oíll/ hr/np:iç/?cnf'Pnni=05'49'4749000 171 .tnnme=&.ti

18/01/2018

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidâneas e Suspensas

http://www.portaldatransparencia.aov.br/cais/?cnfCnni=05323

742nnn

17 1 .ç nnlnp=.e
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVtDQR PUBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE PATRIMÓNIO, LOGÍSTICA E CONTRATAÇÕES

DESPACHO

Assunto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, denominada fábrica de sofüvare

1.
Trata o presente de pretensa contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de desenvolvhnento e tnanutenção de soluções de sofnvare. denotninada fábrica de
sofüvare.

2.
A licitação foi al)efta em 18/01/2018, cuja detentora do menor preço, a empresa
LinkCom teve sua proposta aceita, no valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).
3.
A documentação de habilitação, enviada pelo sistema Comprasnet, foi encantada
í'ios autos.

4.

Objedvando subsidiar a decisão deste Pregoeiro, com relação à habilitação,

encaminhámos o processo à Gerência de Tecnologia e Informação, para se manifestar acerca dos
referidos documentos, eín especial, no que se refere à habilitação técnica (atestadosde capacidade
teciuca) .
5

Após retornar a esta Gelog.

Brasília, 19 de janeiro de 2018

;ANTENA

JOA(}

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Exccutix-o -- Ft.inprcsp-Exe
SCN Quadra 2 ]11oco /\

Sa]a 2i]2/203/204

11d. Corporarc

Finulcial

Ccíltcr

xx'wav.funprcsp.com.br

Brnsíba

DI' / 70712 900

(061) 2{)2tJ 9700

FÜÜPk'3P

@

ANOS

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
DESPACHO

Assunto:
Contratação de Fábrica de Sofüvare
Referência: PREGÃO ELE'lRONICO N' 013/2017, ProcessoAdministrativo n' 000309/2017

Para subsidiar o pregoeiro no processo hcitatório em referência, em especial quanto aos aspectos de
qualificação técnica, infomio que a documentação apresentada pela empresa LINKCON atendia a

maioria dos requisitos, entretanto, carecia de comprovação quanto à sua capacidade no
desenvolvimento de sistemasem linguagem PHP e em soluçõesde mobile, e também quanto ao
porte das aplicações já desenvolvidas.

Questionada a empresa, esta indicou um ouço órgão com o qual mantem conuato de
desenvolvimento, no caso o CONFEA. Foi realizado contato com o Sr. José Raul Franco reis,
Gei-entede Tecnologia da Informação daqueleórgão, que prontamente nos enviou um e-mail com
as infonnações

necessárias.

Tendo em vista todo o conjunto de Atestados e informações colhidas, considero atendidosos
requisitos de capacidade técnica do edital.

Brasília, 23 de janeiro de 2018

rQ.,IM.
MOREIRA
Gei-ente de Tecnol(;Êiie Informação

CARLOSHENRIoUED

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe

SCN Quadra 2 Bloco A

Sala203/204 Ed. Corporate FinancialCenter Brasília/DF 70712 900(061) 2020-9300

.$Q'Mn&

Carlos Henrique de Azevedo Moreira
De:
Enviado em
Para:
Cc:

Assunto:

Ü

Cardos Henrique de Azevedo Moreira <carlos.moreira@funpresp.com.brS
segunda-feira. 22 dejaneiro de 2018 17:24
JOSERAUL FRANCO REIS
Priscila Braga Vieira; Joao Batista de Jesus Santana
RES:Referências da empresa LIKCON serviço Fábrica de Softwa

Muito obrigado pelas informações Raul
Estaremos também à disposição

Att,
Carlos Henrique

De: JOSERAUL FRANCOREIS[mai[to:jose.reís@confea.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2018 15:04
a: Carlos Henrique de Azevedo Moreira <carlos.moreira@funpresp.com.br>
Cc: Priscíla Braga Vieira <priscila.braga@funpresp.com.br>;

'Joao Batista de Jesus Santana'

<joao.santa na@funp resp.com.br>

Assunto: RES:Referênciasda empresa LIKCON- serviço Fábricade Software
Prezado CardosHenrique,

A empresa prestas serviços ao CONFEAdesde Maio de 2017, mas eu estou à frente da Gerencia de TI a partir de
Julho de 2017, neste período o trabalho executado pela empresa tem nos atendido bem, sem nada que desabone

ou gere algum descontentamento.
Dos projetos em PHPjá entregaram vários, todos em fase de homologaçãopor parte do CONFEA,alguns ainda não
foram colocadosem produção porque só agora o CONFEAconseguiuajustar a infraestrutura.
Mobile estamos em fase de contratação do nossoambiente nas lojas para que possamospublica-los
TB.m projetos que variam entre 1000PF a 250PF

Atenciosamente,

Raul Reis
Gerente - Matr. 0838

Gerência de Tecnologia da Informação - GTI
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea
SEPN508. Bloco A, 2o andar - GTI - Edifício Confea Engenheiro Francisco Saturnlno de Brita Filho
CEP; 70740-541 - Brasília DF
Telefone: +55 61 2105-3718

E-mail: cose.reis@coofQQ:QEg
:bt / Site: www.confea.ora.br

WC 0 N F E A

'As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de
autorização do emissor. CasoV.Sa. não seja o destinatário, preposto ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem. fica, desde já, notiâlcadoque qualquer
divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, elimine

a e notifique o remetente.Agradecemosa sua cooperação.'

®

De: Car]os Henrique de Azevedo Moreira]HqjjlQtçqrjQ$:pQrgjrq@jyDprç?$p:çç?p:br]

Enviada em: segunda-feira,22 de janeiro de 2018 14:46
Para: JOSERAUL FRANCOREIS<jose.reís@confea.org:br>
Cc: Príscila Braga Vieira <priscila.braga@funpresp.com.br>;

'Joao Batísta de Jesus Santana'

<joao.sa ntana@fun preso.com .br>

Assunto: Referências da empresa LIKCON- serviço Fábrica de Software
Prezado José Raul, boa tarde

Como conversamos, estamos em meio a um processo licitatório no qual a empresa LINKCONestá tendo sua

documentação avaliadae carecemosde uma confirmação quanto à sua efetiva competência no desenvolvimento de
aplicações em PHPe aplicações voltadas para mobile(iOS e Android).
Gostaríamos de saber há quanto tempo esta empresa presta serviços ao CONFEA,como avalia o serviço prestado
em termos da qualidade e prazo das entregas e uma ideia do porte das aplicações desenvolvidas por eles.
Desde já nossos agradecímentosl

Cordialmente,

Carlos Henrique de Azevedo Moreira

Gerente de Tecnologia e Informação
carlos .mo rei ra l@fun presp .com .br

(61) 20209801

npresp
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SICAF - Sistema de CadastramentoUnificado de Fornecedores

DDD

Telefone

Rama

DDD

Telefone

Ramal

Pane2 of2

DDD

30110058

81

Fax

* E-mail
palop) a.ca rreras @)lin kcon.com .br

Responsávelpelo Cadastro
CPF

067.390.484-95
Nome

JULGO
WERNERSALVACAIUEIRO
Carteira de Identidade(RG)

0457634109

* Órgão Expedidos

Data de Expedição * Data de Nascimento

DETRAN/PE

04/11/2013

} }25/04/1988

E-mail

julio.werner@li i] kcon.con].br
Sócios
.f

Dirigentes
Linhas de Fornecimento do Fornecedor
Representantes

l

Voltar ll

Relatório

!Realizar
nova pesquisa
Voltaroaraoáainainicial
l Brasília,25 de Janeiro de 2018

F.--.i;z,-;;;g

Login: 245.446.201-04 - JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA Usuário da UASG - Produção

httDS://www3 .com Drasnet.eov. br/SI CAFWe b/nri vate/con salta s/cnn nil ta Pnmm etri7ad n

25/n1/901R

SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Consulta

Solicitação

Validação

RegistrQ.

Segurança

Pago 1 of2

Publicações Sair

Tabelas

Consulta Nível 1- Crecíenciamento
Fornecedor

Data de Vencimento do Cadastro: 2018-05-24 00:00:00.0
Razão Social

CNPJ

L}NKCONEIRELI- EPP

05.323.742/0001-73

Uasg

Situação Cadastral
Cadastrado

]60]98 - 7.DEPOSITODE SUPRtMEfqTO

Nome Fantasia

Dadosdo Fornecedor
Porte da Empresa
Pequeno Porte

* Data de Abertura da Empresa
26/09/2002

Inscrição Estadua
isento

Inscrição Municipal
0521485

Natureza Jurídica
SOCIEDADEEMPRESÁRIA
LIMITADA
Ramo de Negócio
ORGANÊS&lOS ÍNTERNACiOb3AiS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERR}TORiAIS

Cnae Primário
Código

Descrição

9511-8/00

REPARACÁOE MAbJUTEfqCÃODE CO&lPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Cnaes Secundários

Nenhum cnae secundáno cadastrado

Objetivo social
Prestação de serviço de e(}ttipa!)tentos e })redutos na área de TI, serviço de gerencimaílel:o eletiõnico de doctimef"tios
fál)rica de sohwares.

Capital Social(R$)

Data da Ultima Integralização

4.500.000.00

29/09/2Q]7

Endereço
Número

Logradouro
R biAPOLEAO TE}XEIRÀDE LIMO

Complemento

Bairro/Distrito
CENTRO

* Município

* UF
Per11an)buço

JuPi

Caixa Postal

CEP

55.39S-000

Consultar CEP

Dados Complementares

httns ://ww3

.comorasnet.aov.br/SI CAFWeb/pri vate/consultas/consultaPa rametrizada.

25/01/2018

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidâneas e Suspensas

Portal da Transparência

Governo Federal

Pane 1 of2

http ://www.porta ltranspa renda.gov.br

Você está em
Início >>CEIS

CAOASTRO NACIONAL OE EMPRESAS INIOÕNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
o Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo

relaçãodas empresase pessoasfísicasque sofreram sançõesdas quais decorracomoefeito restrição ao direito de participar em licitaçõesou de celebrar con
Administração Pública. Saiba mais

Consulta
CPF/CNPJ:

Nome. Razão Social ou
Nome Fantasia:
Tipo de Sanção

Quantidade de registros encontrados: O

Data: 25/01/2018 10:56:48

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca
CNPJ/CPF: 067.390.484-95
Página l/l
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diremosou indiretos
que delas resultem causados a terceiros
Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)
Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
nformados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado cticãndo-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador

htt..//.*n«, ..nd-lt....-.-..p«.:in anv hr/ceia/?cnf'Cnni=067.390.484-95&nolbc=&tiDoS

25/01/2018

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidâneas e Suspensas
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidgg
Certidão Negativa

Certífico que nesta data (25/01/2018às 11:10) não consta registro no Cadastro

Nacionalde Condenações
Cíveis por Ato de ImprobidadeAdministrativae
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CPF no 067.390.484-95.

Esta certidão é expedida gratuitamente.

Sua autenticidade

pode ser confirmada

no endereço: 1l!!p;/MWW:ç!!L:i!!g:bli

através do número de controle: 5A69.D760.418B.A856

Gerado em: 25/01/2018 as 11:10:56

CONSELHO NACIONALDEJUSTIÇA
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Portal da Transparência Governo Federal

http ://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em
Início

>> CEIS

CAOASTRO NACIONAL. DE EMPRESAS INIOÕNEAS E SUSPENSAS (CAIS)
O Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar cont
Administração Pública. Saiba mais

Consulta
CPF/CNPJ

i7.390.484-95

Nome. Razão Social ou

Nome Fantasia:

Tipo de Sanção:

Todos

Data: 25/01/201810:59:40

Quantidade de registros encontrados: O

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca
CNPJ/CPF: 067.390.484-95

Página l/l
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos
que delas resultem causados a terceiros
Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)
Constatou-se

que o nome

informado

pelo órgão

sancionador

diverge

significativamente

do constante

do cadastro

da Receita

Federal,

considerando-se

o CPF/CNPJ

infomlados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador
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8.5.5 No caso de microempresa ou
empresa de pequeno porte: certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo
()K

Regista-o Civil das Pessoas Jurídicas,

conforme o caso,que comprove a
condição de n)icroempresa ou empresa
de pequeno porte.
8.2

A consulta aos cadasttos será

realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio
maioritário, por força do artigo 12 da

Lei n' 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao

responsávelpela prática de ato dc
improbidade administrativa,a

OK

8.7.1 . Certidão negativa de falência,

expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

()K

proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intennédio dc

pessoaJurídica da qual seja sócio
nla)ontarlo.

8.8.1.1 Atestado(s) de capacidade
técnica, expedido(s) por pessoas

iu].ídicasde düeito público ou privado,
que cotnprove(m) a experiência e
qualificação do hcitante em serviços

8.8.4 1)eclaração do licitante de quc
possui suporte adíTlinisu-ativo,
aparelllainento e condições adequadas,

bem assim pessoal qualificado,
disponível para a execução do objeto
desta licitacão.

OK

compatn'eis ein caracteüsUcas,

quantidadese prazos com o objeto da
licitação, í-mediantedesenvolvimento
de uma solução de, no tnínhno, 210
pontos de função, admitida a solda de
atestados, sendo pelo menos uin deles

não inferior a 120 pontos de fuilçào.

M.
'A DgJESUSSANTANA
PREGOEIRO

OK

.p
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PregãoEletrõnico
926328.132017

.7281 5148

Fundaçãode Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo

Ata de Realizaçãodo Pregão Eletrõnico
NO00013/2017

As 10:10 horas do dia 18 de janeiro de 2018. reuniram-se o PregoeiroOficial deste Orgãoe respectivos

membrosda Equipe de Apoio, designadospelo instrumento legal 030/2017 de 12/05/2017. em
atendimento às disposições contidas na Lei no l0.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no 5.450 de
31 de maio de 2005, referente ao Processo no 000309/2017, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão no 00013/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrânico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica

de software. nas linguagenslava, JavaScript,PHPe .NETpara a Funpresp-Exe..O Pregoeiroabriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificaçãodos licitantes relativamenteaos lances
ofertados
rTa

Item: l
Descrição: Prestaçãode Serviços de Informática

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software. nas
linguagens lava. JavaScript. PHP e .NET para a Funpresp-Exe.

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade
Aplicabilidade

Decreto 7174: Não
Margem de Preferência:

Não

Quantidade: l

Unidade

Valor estimado: R$ 684.455,7000

Situação:

de fornecimento:

Unidade

Aceito e Habilitado

Aceito para: LINKCONEIRELI,pelo melhor lance de R$ 213.000,0000
Histórico

Item: l

Prestação de Serviços de Informática

Propostas

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas

(As propostas com # na frente foram desclassificadaspelo pregoeiro)

CNPJ/CPF
15.664.759/0001-46

Fornecedor
BRAÇO SOLUCOES

ME/EPP ME/EPP/C00P Quantidade

R$ 1.150,0000

Sim

Sim

Valor Unit.

Val
R$

TECNOLOGICAS

LTDA- ME

DescriçãoDetalhadado Objeto Ofertado: Prestação
de serviçosde desenvolvimento
el
software. na modalidade fábrica de software, nas linguagensJava. JavaScript, PHPe .NET

08.225.576/0001-69SWAP-SISTEMA
Sim

Sim

l

R$600.000,0000R$6(

DEINFORMACAO
LTDA.-

ME

Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado:

contratação

de empresa

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript, PHP,.NET e Mobile (Android e IOS), conforme condições,quantidades e exigências
seus anexos

23.395.751/0001 50 BOLDTECNOLOGIA
EIRELI- ME
Descrição

Detalhada

Sim
do

Objeto

Sim
Ofertado:

l
Contratação

R$ 650.010,0000
de

empresa

especializada

R$ 61
na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript. PHP e .NET para a Funpresp-Exe

03.930.706/0001 40 COGNITIVA
ASSESSORIAEM

Sim

Sim

l

R$ 650.232,9000

httns://www.comorasnet.aov.br/nreeao/nreaoeiro/ata/ata3.asD?co uasa-926328&.num
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E

INFORMÁTICA LTDA

n

EPP

\

Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado:

JavaScript,

PHP e .NET para a Funpresp-Exe.

Contratação

':dê3çmpresa

especiali:

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na fnodalidade fábrica

11.914.229/0001-58 JOIN TECNOLOGIA
DAINFORMATICA
LTDA

Não

CONFORME EDITAL E ANEXOS.

Não

l

R$ 684.455,0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestaçãode serviçosde desenvolvimento
er
software. na modalidade fábrica de software, nas linguagens lava, JavaScript, PHP. .NET
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sim
Sim
l
R$ 684.455,6500
19.493.754/0001-59 WTL MARKETINGE
COMUNICACAO

R$ 6í

DIGITAL EIRELI
ME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contrataçãode empresaespecializadana
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript,

PHP e .NET para a Funpresp-Exe.

11.677.441/0001-49RADIX

ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE S/A

Não
Não

Não
Não

l

R$684.455,6800

R$6í

DescriçãoDetalhadado Objeto Ofertado: Prestação
de serviçosde desenvolvimento
el
02.781.209/0001-65

software, na modalidade fábrica de software, nas linguagens lava. JavaScript, PHP,.NET e Mobil
Não
l
Não
R$ 684.455,7000
R$ 6í
COOPERSYSTEM

COOPERA'nVADE
TRABALHO
Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado:

Contratação

de

empresa

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software. na modalidade fábrica de softv
00.681.946/0001-60

JavaScript. PHPe .NET para a Funpresp-Exe.
Não
Não
ENGESOFTWARE

R$ 684.455,7000

TECNOLOGIAS/A
Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado:

contratação

de empresa

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software. na modalidade fábrica de softv
JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android e IOS), conforme condições, quantidades e exigências
seus anexos.

08.188.158/0001-49 HOMINUSGESTÃO
ETECNOLOGIA
LTDA

Não

Não

R$ 684.455,7000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contrataçãode empresa
emp

R$ 6t

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software. na modalidade fábrica de softv
JavaScript. PHPe .NET para a Funpresp-Exe.
Não

07.703.779/0001-50 DCLICK

R$ 684.455,7000

Não

DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARES
LTDA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestaçãode serviços de desenvolvimentoe l

software. na modalidadefábrica de software, nas linguagenslava, JavaScript, PHP,.NETe Mobil
05.085.461/0001-28DATAINF0
SOLUCOES EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não

R$ 684.455,7000

Não

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestaçãode serviçosde desenvolvimento
e r
software. na modalidade fábrica de software, nas linguagens lava, JavaScript, PHP. .NET
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Não
Não
R$ 684.455,7000

80.534.423/0001-20 SOFHARGESTÃO&
TECNOLOGIASA
Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado:

Contratação

de empresa

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript, PHP e .NET para a Funpresp-Exe

05.323.742/0001-71 LINKCONEIRELI
Descrição

Detalhada

Sim
do

Objeto

R$ 684.455,7000

Sim
Ofertado:

Contratação

de

empresa

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software. na modalidade fábrica de softv
JavaScript.

PHP e .NET para a Funpresp-Exe.

19.915.825/0001-64NDEARAUJO Sim

Sim

l

R$684.455,7000R$6í

SELLIN

llttos://ww.comorasnet.aov.br/pregão/pregoeiro/ata/ata3.asp?couasg-926328&.num. 26/01/2018
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DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS - ME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestaçãode serviçosde desenvolvimento
el
software. na modalidade fábrica de software, nas linguagens lava, JavaScript. PHP. .NET
26.832.621/0001-25

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
LAMPPIT
Não
Não
R$ 684.455,7000

SOLUTIONS
TECNOLOGIALTDA
Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado:

Contratação

de

empresa

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript, PHPe .NET para a Funpresp-Exe.

38.519.484/0001-52PDCASE

INFORMÁTICA LTDA
Descrição

Detalhada

Não
do

Objeto

Não
Ofertado:

l

R$690.000,0000 R$61

Contratação

de empresa

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software. na modalidade fábrica de softv
JavaScript,

PHP e .NET para a Funpresp-Exe

77.166.098/0001-86SIGMADATASERV Não
INFORMÁTICA
Descrição

SA

Detalhada

do Objeto

Não
Ofertado:

l

R$756.600,0000 R$71

Desenvolvimento

e Manutenção

de soluções

(

fábrica de software, nas linguagens lava. lava Script, PHP,.Net e Mobile (Android e IOS). Os
forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, de acordo com os padrões d
estabelecidos, executados mediante ordens de serviços dimensionadas pela técnica de aná
utilizando-se da metodologia ágil SCRUM

20.009.629/0001-00FMXSOLUCOESEMSim
TECNOLOGIA LTDA

Sim

l

R$790.000,0000 R$7ç

EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contrataçãode empresaespecializada
na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript, PHP. .NET e Mobile (Android e IOS). O objeto pretendido será prestado na fon
presenciais e não presenciais, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e

Funpresp'Exe, executados mediante ordens de serviço dimensionadas pela técnica de anal
utilizando-se

da metodologia

ágil SCRUM de desenvolvimento

do processo

de entrega

de soluça

por tipo de serviço, para melhor dimensionamento de falares de produtividade, esforço e custo (

42.563.692/0001-26M.l.MONTREAL Não
INFORMÁTICA S.A

Não

l

R$821.346.8400 R$8=

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestaçãode serviços de desenvolvimentoe l
software, na modalidade fábrica de software, nas linguagenslava, JavaScript, PHPe .NET para é

12.130.013/0001-64GLOBALWEB
Não
OUTSOURCING DO

Não

l

R$827.500,0000 R$8=

BRASILLTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contrataçãode empresaespecializada
na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript, PHP e .NET para a Funpresp-Exe. Conforme referido Edital e seus Anexos.

07.094.346/0001-45G4FSOLUCOES
Não
CORPORATIVAS

Não

l

R$900.000,0000R$9(

LTDA
Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado:

Contratação

de empresa

especializada

na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript, PHPe .NET para a Funpresp-Exe.

21.664.298/0001-04GBTECNOLOGIA
Sim
CONSULTORIA

E

Sim

l

R$958.237,9800R$g:

SERVICOSLTDA
EPP

Descrição

Detalhada

do Objeto

Ofertado:

Contratação de empresa especializada na

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript, PHP e .NET para a Funpresp-Exe
Sim
Não

22.081.733/0001-30 VALESK

l

CONSTRUCOES

R$ 1.002.000,0000

R$ 1.C

COMERCIOE
REPRESENTACOES

LTDA- ME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de softv
JavaScript,

PHP e .NET para a Funpresp-Exe

l0.213.834/0001-391NFOSOL0

INFORMÁTICA S.A

Não

Não

l

R$2.000.000,0000R$2.C

https://www.comprasnet.gov.br/pregão/pregoeiro/ata/ata3.asp?co uasg=926328&num.
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Descrição

Detalhada

do

Objeto

Ofertado:

Pago 5 ofl.2

Contratação

de empresa

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na
JavaScript, PHPe .NET para a Funpresp-Exe.

P
'4

Lances (Obs: lances com # na frente foram excluídospelo pregoeiro)

Valor do Lance

Data/Hora

CNPJ/CPF

R$ 2.000.000,0000

10.213.834/0001-39

R$ 1.002.000,0000

22.081.733/0001-30

R$ 958.237,9800
R$ 900.000,0000
R$ 827.500,0000
R$ 821.346,8400
R$ 790.000,0000
R$ 756.600,0000

21.664.298/0001-04
07.094.346/0001-45
12.130.013/0001-64
42.563.692/0001-26
20.009.629/0001-00
77.166.098/0001-86

R$ 690.000,0000
R$ 684.455,7000

38.519.484/0001-52
08.188.158/0001-49

R$ 684.455,7000
R$ 684.455,7000
R$ 684.455,7000
R$ 684.455,7000

07.703.779/0001-50
05.085.461/0001-28
80.534.423/0001-20
05.323.742/0001-71

R$ 684.455,7000
R$ 684.455,7000

19.915.825/0001-64
26.832.621/0001-25

R$ 684.455,7000

02.781.209/0001-65

R$ 684.455,7000
R$ 684.455,6800

00.681.946/0001-60
11.677.441/0001-49

R$ 684.455,6500

19.493.754/0001-59

R$ 684.455,0000

11.914.229/0001-58

R$ 684.455,0000
R$ 684.450,0000

07.178.322/0001-74
70.595.673/0001-17

R$ 684.400,0000

06.214.736/0001-49

R$ 684.180,0000
R$ 684.000,0000
R$ 684.000,0000
R$ 684.000,0000

20.482.549/0001-77
00.660.928/0001-00
07.757.473/0001-87
07.675.055/0001-40

R$ 683.000,0000

10.757.593/0001-99

R$ 682.500,0000

06.556.008/0001-15

R$ 680.000,0000

12.992.760/0001-01

R$ 678.000,0000
R$ 650.232,9000
R$ 650.010,0000
R$ 600.000,0000
R$ 600.000,0000
R$ 650.000,0000
R$ 595.000,0000
R$ 594.990,0100
R$ 598.000,0000
R$ 594.000,0000
R$ 593.990,0000
R$ 594.900,0000

05.045.317/0001-68
03.930.706/0001-40
23.395.751/0001-50
08.225.576/0001-69
20.482.549/0001-77
05.323.742/0001-71
19.915.825/0001-64
23.395.751/0001-50
03.930.706/0001-40
20.482.549/0001-77
06.556.008/0001-15
07.675.055/0001-40

'

R$ 645.500,0000

19.493.754/0001-59

R$ 594.000,0000

12.992.760/0001-01

R$ 594.800,0000

19.915.825/0001

R$ 593.950,0000
R$ 593.800,0000

07.675.055/0001-40
20.009.629/0001-00

64

htt...//www cnmnrnKnetpnv br/nrepao/nrepneiro/ata/ata3.aso?co uasu=926328&num

18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1

18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
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R$ 593.900,0100
R$ 593.950,0000
R$ 593.980,0000
R$ 593.790,0000
R$ 592.990,0100
R$ 593.800,0000
R$ 593.600,0000
R$ 592.000,0000
R$ 592.990,0000
R$ 591.990,0100
R$ 592.600,0000
R$ 592.000,0000
R$ 591.980,0000
R$ 591.600,0000
R$ 591.900,0100
R$ 591.590,0000
R$ 585.010,0000
R$ 591.590,0100
R$ 585.000,0000
R$ 599.000,0000
R$ 580.990,0100
R$ 584.500,0000
R$ 750.000,0000
R$ 590.500,0000
R$ 580.300,0000
R$ 579.990,0100
R$ 580.000,0000
R$ 579.800,0000
R$ 579.790,0000
R$ 579.799,0000
R$ 578.000,0000
R$ 578.000,0000
R$ 579.100,0000
R$ 577.000,0000
R$ 576.990,0000
R$ 577.000,0000
R$ 577.500,0000
R$ 576.900,0000
R$ 576.500,0000
R$ 576.900,0000
R$ 575.000,0000
R$ 576.400,0000
R$ 575.800,0000
R$ 576.200,0000
R$ 574.000,0000
R$ 574.100,0000
R$ 574.000,0000
R$ 570.000,0000
R$ 571.000,0000
R$ 570.000,0000
R$ 568.000,0000
R$ 572.500,0000
R$ 569.900,0000

23.395.751/0001 50
05.323.742/0001-71
19.493.754/0001-59
19.493.754/0001 59
23.395.751/0001-50
03.930.706/0001-40
20.482.549/0001 77
19.915.825/0001 64
05.085.461/0001-28
23.395.751/0001-50
20.482.549/0001-77
03.930.706/0001-40
19.493.754/0001 59
20.482.549/0001-77
23.395.751/0001-50
19.493.754/0001-59
05.045.317/0001-68
23.395.751/0001-50
03.930.706/0001-40
07.703.779/0001-50
23.395.751/0001-50
07.675.055/0001-40
42.563.692/0001-26
05.323.742/0001-71
07.675.055/0001-40
23.395.751/0001-50
20.482.549/0001 77
20.482.549/0001 77
19.493.754/0001-59
05.323.742/0001 71
70.595.673/0001-17
19.915.825/0001 64
07.675.055/0001-40
19.915.825/0001-64
19.493.754/0001 59
03.930.706/0001-40
07.675.055/0001 40
08.225.576/0001 69
03.930.706/0001-40
07.178.322/0001-74
07.675.055/0001-40
19.493.754/0001-59
19.915.825/0001 64
05.323.742/0001 71
20.482.549/0001 77
19.493.754/0001 59
19.915.825/0001 64
26.832.621/0001-25
05.085.461/0001-28
03.930.706/0001-40
00.660.928/0001 00
05.323.742/0001-71
07.178.322/0001 74

https://www.comprasnet.gov.br/pregão/pregoeiro/ata/ata3.asD?couasa=926328&num
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18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1

18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1

26/01/2018

COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

R$ 574.465,0000

R$ 569.000,0000
R$ 568.000,0000
R$ 565.000,0000
R$ 570.000,0000
R$ 565.000,0000
R$ 567.805,0000
R$ 565.500,0000
R$ 564.000,0000
R$ 564.000,0000

R$ 562.000,0000
R$ 563.000,0000
R$ 564.000,0000
R$ 564.000,0000
R$ 560.000,0000
R$ 554.485,0000
R$ 563.500,0000
R$ 550.000,0000
R$ 561.000,0000

R$ 554.484,0000
R$ 550.000,0000
R$ 552.500,0000
R$ 555.000,0000
R$ 550.500,0000
R$ 525.000,0000
R$ 545.000,0000
R$ 560.000,0000
R$ 550.000,0000

R$ 549.900,0000
R$ 650.000,0000
R$ 560.000,0000
R$ 540.000,0000
R$ 515.000,0000
R$ 520.000,0000
R$ 515.000,0000
R$ 520.000,0000
R$ 514.900,0000
R$ 519.000,0000
R$ 525.000,0000

R$ 550.000,0000
R$ 514.990,0100
R$ 500.000,0000
R$ 510.000,0000
R$ 515.000,0000
R$ 513.000,0000
R$ 500.000,0000
R$ 498.500,0000
R$ 498.490,0000
R$ 500.000,0000

R$ 500.000,0000
R$ 480.000,0000
R$ 495.000,0000
R$ 495.000,0000

05.045.317/0001 68
07.675.055/0001-40
26.832.621/0001-25
19.915.825/0001-64
07.094.346/0001 45
19.493.754/0001-59
05.045.317/0001-68
05.323.742/0001-71
07.178.322/0001-74
07.675.055/0001-40
26.832.621/0001-25
19.915.825/0001-64
11.914.229/0001-58
03.930.706/0001-40
19.493.754/0001-59
05.045.317/0001-68
05.323.742/0001-71
19.493.754/0001-59
11.914.229/0001-58
03.930.706/0001 40
20.482.549/0001-77
26.832.621/0001-25
07.675.055/0001-40
05.323.742/0001-71
19.915.825/0001-64
11.914.229/0001-58
20.009.629/0001 00
03.930.706/0001-40
08.225.576/0001 69
42.563.692/0001-26
12.992.760/0001-01
05.323.742/0001-71
07.675.055/0001-40
07.178.322/0001-74
19.493.754/0001-59
26.832.621/0001-25
07.094.346/0001-45
11.914.229/0001-58
03.930.706/0001-40
06.556.008/0001-15
23.395.751/0001 50
38.519.484/0001 52
19.493.754/0001-59
19.915.825/0001-64
20.482.549/0001 77
07.178.322/0001-74
07.094.346/0001-45
06.556.008/0001-15
05.323.742/0001 71
03.930.706/0001-40
19.493.754/0001-59
19.915.825/0001-64
38.519.484/0001-52

httDs://www.comDrasnet.gov.br/pregão/pregoeiro/ata/ata3.asp?couasg-926328&nuin.

Pane7 o

18/0
18/01

18/01/
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1

26/01/2018
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R$ 580.000,0000
R$ 479.990,0000
R$ 498.000,0000
R$ 480.000,0000
R$ 512.900,0000

R$434.000,2200
R$450.000,0000
R$ 498.490,0000
R$ 450.000,0000
R$ 470.125,0000
R$ 478.000,0000
R$ 410.000,0000
R$ 430.000,0000
R$ 470.000,0000

R$ 430.000,0000
R$ 549.899,0000

R$ 408.000,0000
R$ 411.295,0000
R$ 481.000,0000
R$ 400.000,0000
R$ 400.000,0000
R$ 399.000,0000
R$ 476.990,0000
R$ 390.000,0000
R$ 480.000,0000

R$400.000,0000
R$ 368.560,0000

R$ 404.000,0000
R$ 380.000,0000
R$ 370.000,0000
R$ 395.000,0000
R$ 360.000,0000
R$ 367.000,0000
R$ 360.000,0000
R$ 433.620,0000
R$ 398.000,0000

R$ 350.000,0000
R$ 356.905,0000
R$ 358.000,0000
R$ 359.000,0000
R$ 350.000,0000
R$ 398.800,0000
R$ 480.000,0000
R$ 399.998,0000
R$ 340.000,0000
R$ 345.000,0000
R$ 340.000,0000

R$ 680.000,0000
R$ 336.370,0000
R$ 330.000,0000

R$ 330.000,0000
R$ 330.000,0000
R$ 335.000,0000

12.130.013/0001-64
06.556.008/0001-15
07.675.055/0001 40
26.832.621/0001 25
11.914.229/0001-58
23.395.751/0001-50
07.178.322/0001-74
03.930.706/0001 40
05.323.742/0001 71
05.045.317/0001-68
80.534.423/0001-20
19.493.754/0001-59
00.660.928/0001-00
19.915.825/0001-64
38.519.484/0001-52
12.130.013/0001-64
07.675.055/0001-40
05.045.317/0001-68
70.595.673/0001 17
19.493.754/0001-59
07.178.322/0001-74
26.832.621/0001 25
11.914.229/0001-58
00.660.928/0001 00
11.677.441/0001 49
07.675.055/0001-40
05.045.317/0001-68
20.482.549/0001-77
07.178.322/0001-74
05.323.742/0001-71
19.915.825/0001-64
19.493.754/0001-59
38.519.484/0001 52
00.660.928/0001-00
23.395.751/0001-50
11.914.229/0001 58
05.323.742/0001-71
05.045.317/0001-68
07.675.055/0001-40
07.178.322/0001-74
19.493.754/0001 59
03.930.706/0001-40
05.085.461/0001-28
07.094.346/0001-45
00.660.928/0001-00
07.675.055/0001-40
19.915.825/0001 64
08.188.158/0001 49
05.045.317/0001 68
19.493.754/0001 59
00.660.928/0001-00
07.178.322/0001-74
07.675.055/0001-40

https://www.comprasnet.gov.br/pregão/pregoeiro/ata/ata3.asp?cosg-926328&num.
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18/01/2018 1
18/01/2018 1

18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1

26/01/2018
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a

R$ 369.000,0000
R$ 300.000,0000
R$ 320.000,0000
R$ 328.000,0000
R$ 299.000,0000
R$ 290.000,0000
R$ 384.000,0000
R$ 289.000,0000

R$ 295.500,0000
R$ 280.000,0000
R$ 288.640,0000
R$ 279.000,0000
R$ 279.000,0000
R$ 270.000,0000
R$ 302.000,0000
R$ 275.000,0000
R$ 278.095,0000

R$ 349.000,0000
R$ 265.000,0000
R$ 260.000,0000
R$ 260.000,0000
R$ 265.330,0000
R$ 250.000,0000
R$ 258.500,0000
R$ 360.000,0000
R$ 240.000,0000
R$ 249.000,0000

R$ 250.000,0000
R$ 256.450,0000
R$ 239.000,0000
R$ 235.000,0000
R$ 230.000,0000
R$ 330.000,0000
R$ 229.000,0000
R$ 249.000,0000
R$ 227.000,0000
#

R$ 22.000,0000

R$ 226.000,0000
R$ 249.790,0000
R$ 225.500,0000
R$ 220.000,0000
R$ 248.680,0000
R$ 229.000,0000
R$ 225.400,0000
R$ 957.660,0000
R$ 218.000,0000

R$ 217.000,0000
R$ 270.000,0000
R$ 215.000,0000
R$ 214.000,0000
R$ 213.000,0000
R$ 212.000,0000

11.914.229/0001 58
05.323.742/0001-71
19.915.825/0001-64
07.675.055/0001-40
19.493.754/0001 59
19.915.825/0001-64
20.482.549/0001 77
19.493.754/0001-59
05.323.742/0001-71
19.915.825/0001-64
05.045.317/0001 68
19.493.754/0001-59
07.178.322/0001-74
05.323.742/0001-71
07.675.055/0001-40
19.915.825/0001-64
05.045.317/0001-68
11.914.229/0001-58
19.493.754/0001-59
05.323.742/0001-71
19.915.825/0001-64
05.045.317/0001-68
00.660.928/0001-00
05.323.742/0001-71
20.482.549/0001-77
19.915.825/0001-64
19.493.754/0001 59
23.395.751/0001-50
05.045.317/0001 68
19.493.754/0001-59
19.915.825/0001-64
05.323.742/0001-71
70.595.673/0001-17
19.493.754/0001-59
00.660.928/0001-00
05.323.742/0001-71
19.915.825/0001-64
19.493.754/0001-59
05.045.317/0001-68
05.323.742/0001-71
19.493.754/0001 59
05.045.317/0001 68
/
08.225.576/0001-69
05.323.742/0001-71
22.081.733/0001 30
05.323.742/0001-71
19.493.754/0001-59
07.178.322/0001-74
05.323.742/0001 71
19.493.754/0001-59
05.323.742/0001-71
19.493.754/0001-59

18/0
18/0
18/0
18/0

18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1

18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1
18/01/2018 1

Não existem lances de desempate ME/EPPpara o item

httnn'//www cnmnraqnet pnv.br/nrepan/nrepoeiro/ata/ata3.aso?co uase=926328&num.
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Eventos do Item
Evento

Data
18/01/2018

Proposta desclassif. pelo

10;20:55

pregoeiro

Aberto

18/01/2018

Iminência de
Encerra mento

18/01/2018
10:33:39
18/01/2018
10:46:45
18/01/2018
10:47:37
18/01/2018

10:21:58

Exclusão de lance

Encerrado
Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

10:55:27

Encerramento do prazo de

Recusa
Abertura do prazo de

Convocação Anexo
Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo
Abertura do prazo de
Convocação - Anexo
Convocação - Anexo

Aceite
Habilitado

Item aberto
Batida iminente. Data/hora iminência 18/01/2018 10:38:39
Exclusão do lance de R$ 22.000,0000

Item encerrado

Convocadopara envio de anexo o fornecedor WTL MARKETINGE CC
EIRELI ME, CNPJ/CPF: 19.493.754/0001-59.

Encerradoo prazo de Convocaçãode Anexo pelo fornecedor WTL M/
COMUNICACAO
DIGITAL EIRELI- ME, CNPJ/CPF:19.493.754/0001-

18/01/2018
15:12:38

Recusa da proposta. Fornecedor: \AfTL MARKETING E COMUNICACA(

18/01/2018
15:14:38
18/01/2018
16:10:40
18/01/2018

Convocado para envio de anexo o fornecedor LINKCONEIRELI, CNP

CNPJ/CPF:19.493.754/0001-59, pelo melhor lance de R$ 212.000,C
atendimento à solicitação da empresa.
71

Encerradoo prazo de Convocaçãode Anexo pelo fornecedor LINKCC

05.323.742/0001 71.

Convocado para envio de anexo o fornecedor LINKCONEIRELI,CNP

16:39:10

Encerramento do prazo de

Desclassificação da proposta de R$ 1.150,0000. Proposta inexequívc

18/01/2018

12:47:40

Convocação - Anexo

Observações

18/01/2018

71

17:37:39
26/01/2018
10:17:25
26/01/2018
10:18:48

Encerrado o prazo de Convocaçãode Anexo pelo fornecedor LINKCC
05.323.742/0001-71
Aceite individual da proposta. Fornecedor LINKCON EIRELI, CNPJ/C
pelo melhor lance de R$ 213.000,0000.
Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINKCONEIRELI
05.323.742/0001-71

Não existem intençõesde recurso para o item

Troca de Mensagens
Pregoeiro
Pregoeiro

Data

Mensagem

18/01/2018
10:1 1:26
18/01/2018

Bom dia. senhores lícitantes

10:13:52
Pregoeiro

18/01/2018

10:17:34
Sistema

Pregoeiro
Pregoeiro
Sistema

18/01/2018
10:33:39
18/01/2018
10:35:15
18/01/2018
10:46:45
18/01/2018
10:47:40

Efetuaremos, a partir de agora, a análise das propostas iniciais
prosseguimento

à sessão,

Tendo em vista a constatação de preço inexequível na proposta l
desclassificação.

O(s) Item(ns) l está(ão) em iminênciaaté 10:38 de 18/01/2018. a
encerramento aleatório.

Senhores, conforme mensagem anterior o certame entrará no encerra
Não deixem para ofertar o melhor lance no final. Pode nã
Sr. Fornecedor: O lance de R$ 22.000,0000 do item l foi excluído pt
sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão,
estão encerrados. Será iniciada e

propostas. Favor acompanhar através da consulta

'Ac

aceitação/habilitaçã o/ad missibílidade

Sistema

18/01/2018
10:55:27

Senhor fornecedor WTL MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL EI

Pregoeiro

18/01/2018
10:57:30

Informo que o detentor do menor preço foi convocadoa enviar sua F

Pregoeiro

18/01/2018

Conforme determina o Edital, a detentora do menor preço tem prazo c
encaminhar proposta. Não há óbice se a empresa quiser enviar tamt

12:15:46

19.493.754/0001-59, solicito o envio do anexo referente
contido no item 8.9 do Edital.

habilitação.
Pregoeiro

18/01/2018
12:17:47

https://www.compiasnet.gov.br/pregão/pregoeiro/ata/ata3.asp?co uasa=926328&num.
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Considerando que já nos enconhfqnios:H'õ"hoÍiq'ío de almoço

será retomada às 14h30min. No'éhtqlltclbçfgíStema ficará a
proposta .

Sistema

18/01/2018
12:47:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor WTL MARKETING E COMUNICACAO
CNPJ/CPF: 19.493.754/0001-59,
enviou o anexo para

Pregoeiro

18/01/2018
14:48:17

Boa tarde, senhores licltantes. Peço que aguardem urr

Pregoeiro

18/01/2018
15:06:29

Senhores licitantes. Comunicamos a todos que esta Fundação adol

condução de suas licitações, a diretriz de efetuar diligências para ê
atestados e outros documentos apresentados nos ce

Pregoeiro

18/01/2018
15:07:03

Pregoeiro
Pregoeiro

18/01/2018
15:11:03
18/01/2018

Sistema

18/01/2018

Pregoeiro

18/01/2018

Solicitoque o fornecedorLINCONencaminhea sua propostacomo ar

Pregoeiro

18/01/2018
15:20:55

Alerto acerca das diligências a serem efetuadas, solicitando que ac
disponibilizar os documentos que serão exigidos(contratos/notas f
comprovar a veracidade das informações prestadas nos

Pregoeiro

18/01/2018
16:02:21

Pregoeiro

18/01/2018

15:11:58
15:14:38
15:15:54

Senhor fornecedor LINKCONEIRELI,CNPJ/CPF:05.323.742/0001-71,
referente ao item l.
definido no Edital.

Para LINKCON EIRELI - Estamos aguardando a sua proposta.
Para LINKCON EIRELI

O chat está aberto para a sua m

16:03:16

18/01/2018

Sim, Senhor Pregoeiro,o arquivo está em uplo

71

16:04:38

Sistema

18/01/2018
16:10:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINKCON EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323

05.323.742/0001

Pregoeiro
Sistema
Pregoeiro

,''''''\

Tais diligências podem compreender. também. a visita in loco, nas in!
menor preço, apresentação de contratos relativos aos atestados apre
a qualificação técnica, bem como a apresentação de notas fiscais, por
serviços prestados, objeto do atestado apresentado e OI
A empresa WTL nos enviou mensagem. através do e-mail licitaçâ
requerendo a desistência de sua proposta. devido a não atender a
Acato a solicitação da empresa para desclassifica-la, o que l

Sistema

18/01/2018
16:38:51
18/01/2018
16:39:10
18/01/2018

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

referente ao item l .

A Linkcon deverá enviar os seus documentos de habilitação como ane

16:41:16

enviar. também. cópiasdos contratos de prestaçãode serviços, objc

18/01/2018

como fotos das instalações da empresa.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINKCONEIRELI,CNPJ/CPF:05.323

17:37:39
Pregoeiro

anexo para o item l.
Após a análise da proposta da Linkcon constatamos que atendeu per
do Edital. Portanto, será aceita.
Senhor fornecedor LINKCONEIRELI, CNPJ/CPF:05.323.742/0001-71,

18/01/2018
17:41:27
18/01/2018
18:09:35
19/01/2018
15:07:27
19/01/2018
15:08:09

Pregoeiro

22/01/2018

Pregoeiro

22/01/2018
15:08:50

Pregoeiro

24/01/2018
15:02:56

Pregoeiro

24/01/2018
15:03:04

Pregoeiro

24/01/2018
15:11:09

Pregoeiro

25/01/2018

anexo

para o item

l .

Peço que aguardem um instante
Suspenderei a sessão neste momento, cuja reabertura da sessão o
horas.

Boa tarde. senhores licitantes
Suspenderei novamente a sessão, cuja retomada ocorrerá na próx
22/01/2018. às 15 horas.
Bom dia. senhores licitantes, peço que aguardem um

15:02:37

16:06:48

Em face da realização de diligências, que ainda estão em andamento,
sessão, cuja retomada ocorrerá no dia 24/01/2018, às
Boa tarde. senhores licitantes.
Peço que aguardem um instante

Em face da realização de diligências, que ainda estão em andamento,
sessão, cuja retomada ocorrerá no dia 25/01/2018, às
Considerando a inoperância do sistema Comprasnet nesta data. a par
minutos atrás, suspenderei novamente a sessão, cuja retomada ocorr

às 10 horas.

httos://www.comorasnet.aov.br/Dlegao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co uasg-926328&num.
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Pregoeiro

26/01/2018
10:04:52

Pregoeiro

26/01/2018
10:09:38

Pregoeiro

05.323.742/0001

26/01/2018
10:09:55

71

26/01/2018
10:12:38

Pregoeiro

26/01/2018

Pregoeiro

10:15:02
26/01/2018
10:15:51

Sistema

Bom dia, senhores licitantes
Para LINKCON EIRELI - Nos termos dos $$ 8o e 9o do art. 24 do D

encaminho contraproposta para que a empresa Linkcon conceda um
de sua proposta. ou seja, que baixe o preço para R$ 2(
Para LINKCONEIRELI- O chat está aberto para sua l
bom dia Sro Pregoeiro, Infelizmente não podemos mais baix:
Para LINKCON EIRELI Ok. Considerando que o preço ofertado está

do preço estimado, a decisão pela aceitação da proposta
Para LINKCON EIRELI - Após a análise da documentação apresentada
habilitada.

26/01/2018

Srs. Fornecedores,está aberto o prazo para registro de intenção

10:18:48
Pregoeiro

Eventos do Pregão
Evento
Suspensão

Administrativa
Reativado
Suspensão

Administrativa
Reativado
Suspensão

Administrativa

26/01/2018
10:20:22

Pare 12 of13

itens/grupos

na situação de 'aceito e habilitado'

ou 'cancela

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 2(

Data/Hora

Observações

18/01/2018
18:10:32
19/01/2018
15:06:54
19/01/2018
15:09:36
22/01/2018
15:02:02

Previsãode Reabertura: 19/01/2018 15:00:00. Motivo: Para análise (
detentora do menor preço.

Previsão de Reabertura: 22/01/2018 15:00:00
habilitação da detentora do menor preço.

Motivo: Para análise (

22/01/2018
15:10:19

Previsão de Reabertura 24/01/2018 15:00:00

Motivo: Análise da do

do menor preço.

Administrativa

24/01/2018
15:02:29
24/01/2018
15:11:41

Reatlvado

25/01/2018

Suspensão

25/01/2018

Administrativa

16:08:20

Reativado

26/01/2018
10:04:24

Abertura de Prazo

26/01/2018
10:18:48

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado

26/01/2018
10:20:22

Fechamentode prazo para registro de intenção de recurso: 26/01/20]

Reativado
Suspensão

Fechamento de Prazo

Previsão de Reabertura 25/01/2018 15:00:00

Motivo: Diligências

Previsão de Reabertura: 26/01/2018 10:00:00

Motivo: Inoperância c

16:02:32

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores (
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do

mais havendoa declarar,foi encerradaa sessãoàs 10:48 horas do dia 26 de janeiro de 2018, cuja ata fc
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOAO BATISTA DEJESUS SANTANA

Pregoeiro Oficial
GIULIANE BRAGALOURENCO

Equipe de Apoio
RICARDO RODRIGUES BATISTA NEVES SAMPAIO

Equipe de Apoio

https://www.comprasnet.gov.br/pregão/pregoeiro/ata/ata3.asp?co uasg=926328&num.
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PREGÃO ELETRONICO

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo

Pregão Eletrânico

NO 00013/2017

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.323.742/0001-71

LINKCON EIRELI

Item Descrição
Prestação

de

de Informática

Serviços

Unidade de
Fornecimento
Unidade

Quantidade Valor Unitário
l

R$ 213.000,0000

Valor Global
R$ 213.000,0000

Ma rca :

Fabricante:
Modelo / Versão:

Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software, nas linguagens lava.
Descrição

JavaScript, PHP e .NET para a Funpresp-Exe.

Total do Fornecedor: R$ 213.000,0000
Valor Global da Ata: R$ 213.000,0000
Irnprin-ii.r o

Relatório

Voltar

httns ://w ww.co n] orasnet. aov.br/livre/oreeao/Fomeccdor

Resultado .asp?pracod=708 8 6

26/01/2018
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https://www.comprasnet.
gov.br/livre/pregao/FoinecedorResultado
.asp?prgcod=70
886.
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PREGÃO ELETRÕNICO
HDECLARAÇOES
UASG

926328 - FUND.DE PREVID.COMPL.SERV.PUB.FED.PODER EXEC

Pregão Eletrõnico NO00013/2017
CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

07.757.473/000187

MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA

Data Declarações: 29/12/2017

Porte da Empresa

Declaração MEE/EPP/C00P:

EPP ME/EPP

Declaração de Ciência Edital: SIM.

Declaração Independente de
Proposta: SIM.
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração Fato Superveniente:

Declaração de Menor: SIM

Declaração de Acessibilidade:
07.178.322/0001-

74

EQUILtBRIUM

LTDA EPP

Data Declarações: 04/01/2018

WEB

SERVICOS

DE

INFORMATICAME/EPP

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração de Ciência Edital: SIM.
Declaração Independente de

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

Proposta: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade:

02.781.209/0001-

COOPERSySTEM - COOPERA'alVA DE TRABALHO

Demais (Diferente de ME/EPP)

65

Data Declarações: 05/01/2018

Neclaração MEE/EPP/COOP:

Declaração Fato Superveniente:

Declaração de Menor: SlM

Declaração de Ciência Edital: SIM.
Declaração Independente de
Proposta:

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM.
Declaração de Acessibilidade:
00.681.946/0001- ENGESOFTWARE
TECNOLOGIAS/A

SIM.

Demais (Diferente de ME/EPP)

60

Da:taDeclarações: 09/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração Fato Superveniente:

Declaração de Menor: SIM.

Declaração de Ciência Edital: SIM.
Declaração Independente de
Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM.

Declaração de Acessibilidade:
03.930.706/0001-

40

COGNITIVA ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -ME/EPP
EPP

Data Declarações: l0/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Independente de

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

Proposta: SIM
Declaraçãode Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaraçãode Acessibilidade:

06.214.736/0001-

PITANG CONSULTORIAE SISTEMAS S/A

Demais (Diferente de ME/EPP)

49

Data
Declarações: ll/O1/2018
11:10

Declaração
MEE/EPP/C00P:
NAO

Declaração
de Ciência Edital: SIM.
' ''''
''
Declaração Independente de

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade:
12.992.760/0001-

GUEDESMESSEDER SERVICOS

OI

LTDA

DE

INFORMATICAME/EPP

ME

Data Declarações: ll/O1/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração de Ciência Edital: SIM.

Declaração Independente de
Proposta: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.
Declaração de Acessibilidade:
06.556.008/0001-

C GALATI EIRELI - EPP

ME/EPP

15

Data Declarações: ll/O1/2018
17:34

httn s ://www.com

Declaração MEE/EPP/C00P:
SIM

orasnet. aov.br/livre/oreeao/declaracoesPro

Declaração de Ciência Edital: SIM.
' '''''''

'

posta.as t)?prgcod=708 862
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Data Declarações: 17/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

11:29

NAO

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

Declaração de Ciência Edital: SlM
Declaração Independente de
Proposta:

S114.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de Acessibilidade:
].2.130.013/0001-

GLOBALWEBOUTSOURCINGDO BRASIL LTDA

Data Declarações: 17/01/2018

Declaração MEE/EPP/CooP:

DeclaraçãoFato Superveniente: Declaraçãode Menor: slu

Demais (Diferente de ME/EPP)./l:g®i

de Acessibilidade:

22.081.733/000130

lfçb.

B:) araç:o Independente de

lê\....ié%)fica""""gg

11:31Declarações: 17/01/2018

/

Wx(iKçli?;!:/

-

''''':'ú''

VALESK
CONSTRUCOES
REPRESENTACOES
LTDA- ME

COMERCIO

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

EME/EPP

Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Independente de

Proposta: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade:

80.534.423/0001-

SOFHAR GESTÃO & TECNOLOGIA SA

Demais (Diferente de ME/EPP)

20

Data Declarações: 17/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM

Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Independente de
Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade:
77.166.098/0001-

sIGMA DATASERVINFORMÁTICAS A

Demais (Diferente de ME/EPP)

86

16:11Declarações: 17/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Independente de
Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade:
23.395.751/0001-

BOLD TECNOLOGIA EIRELI - ME

ME/EPP

50

Data Declarações: 17/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

''1

Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Independente de
Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade:
00.660.928/0001-

LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

M E/EPP

00

Data Declarações: 17/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração

Declaração

Fato Superveniente:

de Menor:

SIM.

Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Independente de
Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade:
I0.757.593/0001-

THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAOME/EPP

99

LTDA - ME

Data Declarações: 17/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

Declaração de Ciência Edital: SJM
Declaração Independente de
Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade:
ll.g14.229/0001-

JOIN TECNOLOGIADA INFORMÁTICA LTDA

Demais (Diferente de ME/EPP)

58

Da:ta Declarações: 17/01/2018

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

Declaração de Ciência Edital: SIM.
Declaração Independente de
Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM.
Declaração de Acessibilidade:

h ttnK : //-

q

a

Declaração de Ciência Edital: slM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM.
Declaração

8ibX

cnm nra snet. ÍJov. br/l i vl'e/nreg an/deckaracoesProoosta.asn?Dracod=708 862
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Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaraçãode Acessibilidade:
26.832.621/000125

LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA

Demais (Diferente de ME/

Data Declarações: 18/01/2018 Declaração MEE/EPP/CooP: Declaração de Ciência Edital: slM
Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor:

slU.

Jéfir" .làlÍll?liÊê

Bec aração Independente de

: 1: Ç''.' '-ã.U='.:.:''«.
'."«»,-".'.,«',«t. .«F''''d':W
07.094.346/0001-

G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

'

E;ÇXS..I''''.g

Demais (Diferente de ME/EbiÉj"--"'autlt

45

Data Declarações: 18/01/2018

.illãiâhiiSik'/

k.fwn.a

Declaração MEE/EPP/C00P:

Declaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM.

Declaração de Ciência Edital: SIM.
Declaração Independente de
Proposta:

SIM.

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SlM.

Declaração de Acessibilidade:
Imptimlr o

Relatório
Fechar
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Esclarecimento 15/01/2018 18:40:45
A empresa Lamppit Solutions Tecnologia Ltda apresentou os seguintes questionamentos:l)
Entendemosque os sistemas a serem mantidos para o item 2 do termo de referênciaencontram-se
todos documentados. Está correto o entendimento?2) Referente ao canal de atendimento a ser
oferecido a GETIC, em caso de disponibilização de número de contato, solicitamos a quantidade
média de chamados mensal e o tempo médio de atendimento para melhor dimensionamento dos
requisitos. 3) Referente ao meio de acesso remoto provido

pela Contratante a Contratada,

entendemos que será permitido acesso a rede do Contratante via VPN. está carreto o entendimento?

Caso não, gentilmente especificar qual o meio do acesso remoto. 4) Solicitamos gentilmente a

quantidademédia de consumo para cada itens mencionadosneste termo de referência.5)

Entendemos que a Contratante fornecerá infraestrutura Física, Elétrica, Dados(Lógica), Mobiliário e
demais equipamentos, sistemas e ou ferramentas para execução das atividades dos profissionais

alocadosem suas dependências,sem custos para a Contratada. Está carreto o entendimento?Caso
não, gentilmente esclarecer.

Fechar

r')
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Resposta 15/01/2018 18:40:45
Utilizando-se dos subsídios fornecidos pela Gerência demandante (GETIC), este Pregoeiro esclarece
o que segue: l) O Item 2 refere-se à manutenção dos sistemas que serão ainda desenvolvidos pela

empresa. 2) Os chamados serão referentes à manutenções dos sistemas que serão ainda
desenvolvidospela empresa a ser contratada neste certame. Assim. a quantidade de chamados
dependerá da qualidade do produto desenvolvidos mas estimamos que este número não passe de 3

chamadosdiários. 3) Sim. 4) A quantidade mensalde pontos de função e a linguagema ser aditada
dependerá das demandas a serem desenvolvidas pela GETIC, de acordo com as necessidades e

prioridades da Fundação,não havendo como antecipar uma estimativa média. 5) Não. Conforme
esclarecimentoanterior a outra empresa.a presençada contratada na Funprespse dará apenas
para

levantamento

de

requisitos,

dúvidas,

testes

e

homologações

conjuntas.

Todo

o

desenvolvimento deverá ser realizado nas dependências próprias da contratada.
Fechar

ht{ns://www .comnrasnet.Pov.br/l ivte/oreeao/avisos4.asD?ci
aCod=76803 0&texto=R
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Impugnação 05/01/2018 16:31:12

Trata a presentelicitaçãoda contrataçãode empresaespecializada
na prestaçãode serviçosde
desenvolvimento e manutenção de soluções de software. na modalidade fábrica de software, nas
linguagens lava, JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android e IOS), cuja abertura está prevista para o

dia 18/01/2017,
às 10 horas.1 - DASRAZOES
DA IMPUGNAÇÃO
2. Em 04/01/2018,
a
Coopersystem Cooperativa de Trabalho apresentou impugnação contra o edital, no endereço

eletrânicolicitacao@funpresp.com.br,
alegando,em síntese o seguinte: 2.1. que a condiçãodo

subirem 4.2.6 do Edital em comento, que veda a participação de cooperativas no certame, seria
ilegal, posto que contrariada os artigos 5o, caput. 174. $ 2o da Constituição Federal, bem como os
princípio que regem a Administração Pública estabelecidos na Lei Ro 8.666/1993. inclusive o inciso l,
d0 9 lo, do art. 3o, bem como o $ 2o do art. 10 da Lei no 12.690/2012; 2.2. em seguida, discorreu

sobre a importância do cooperativismo no cenário nacional e internacional, citando, inclusive. a
ConstituiçãoFederale a Recomendaçãono 193/2002 da OrganizaçãoInternacional para o Trabalha
OIT, que reconhecem as cooperativas como importantes instrumentos para a criação de
empregos, mobilização de recursos, geração de investimentos e a promoção da participação de .toda
a população no desenvolvimento económico e social; 2.3. discorreu sobre a legislação que regula as

cooperativasde trabalho, no intuito de reforçar seu entendimento no sentido da possibilidadede
rticipação em licitações públicas, assim como a manifestação de diversos doutrinadores que
versam sobre o cooperativismo, além de princípios constitucionais, que ao seu ver, estariam sendo

descumpridos;2.4. asseverouque por não haver qualquer disposiçãolegal que vede a participação
de cooperativas em certames licitatórios, não há razão para afastar cooperativas da participação no
certame em comento, apenas em razão de um "anacrónico e obsoleto Termo de Conciliação Judicial
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, portanto há mais de 13 (treze) anos; 2.5.
destacou a impugnante que possui inegável capacidade técnica. comprovada ao longo dos seus 19
(dezenove) anos de sólida atuação nas licitações públicas, como também, idoneidade reconhecida,
confirmada e atestada pelo próprio Ministério Público do Trabalho; 2.6. ao final requereu o seguinte:

a) seja admitida e conhecidaa impugnaçãoem tela. por ser própria e tempestiva; b) s.ejaexcluídoo

item 4.2.6 do edital retromencionadoe seja determinadaa republicaçãodo edital; c) seja julgada
Inteiramente procedente a impugnação, acolhendo os fundamentos de fato e de direito aduzidos
pelo impugnante, a fim de admitir a participação de cooperativas.

Fechar
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Resposta

05/01/2018

16:31 : 12
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DO ENTENDIMENTO
DO PREGOEIRO
3. Primeiramente, antes de entrarmos no mérito das
questõessuscitadas,julgamos oportuno transcrever adiante a condiçãodo Edital atacada pela
impugnante: 4.2. Não poderão participar desta licitação os Interessados:(...) 4.2.6. Sociedades
Cooperativas,em face da naturezado objeto, em consonânciacom a jurisprudênciade diversos
Tribunais, que vedam a contratação dessas entidades para a execução de serviços desta natureza.

4. Registra-se, também, nesta oportunidade, que esta Fundação reconhece a importância do
cooperativismo no cenário nacional. Entretanto, é importante frisar que a vedação contida no

subitem do Edital em comento, decorre de observânciaàs disposiçõeslegais, assim como de
jurisprudência do próprio Tribunal de Contas da União. 5. A mesma Lei no 12.690/2012 mencionada

pela impugnanteem sua defesa. dispõeem seus artigos 17 e 18: Art. 17 Cabeao Ministériodo
Trabalho e Emprego, no âmbito de sua competência, a fiscalização do cumprimento do disposto
nesta Lei. $ 1o - A Cooperativade Trabalho que intermediar mão de obra subordinadae os
contratantesde seus serviços estarão sujeitos à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência, a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao

Trabalhador - FAT. $ 2o - Presumir-se-á intermediação de mão de obra subordinada a relação

contratual estabelecidaentre a empresa contratante e as Cooperativasde Trabalho que não
cumprirem o disposto no $ 6o do art. 7o desta Lei. $ 3o As penalidades serão aplicadas pela
autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o estabelecido no Título
Vll da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452. de lo de maio

de 1943. Art. 18 - A constituição ou utilização de Cooperativa de Trabalho para fraudar
deliberadamente a legislação trabalhista. previdenciária e o disposto nesta Lei acarretará aos
responsáveis as sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial
visando à dissolução da Cooperativa. b to (VETADO). g 2o Fica inelegível para qualquer cargo em
Cooperativa de Trabalho, pelo período de até 5 (cinco) anos, contado a partir da sentença transitada

em julgado, o sócio, dirigente ou o administrador condenado pela prática das fraudes elencadas no
caput deste artigo. 6. Vê-se. pois, que os dispositivos legais citados buscam coibir as contratações
de cooperativas intermediadoras de mão de obra. assegurando os direitos dos trabalhadores e. para
tal, prevê, inclusive a aplicação de multa de R$ 500 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado.

7. Na mesma linha, assim dispõe os dispositivos a seguir transcritos, extraídos da Instrução
Normativa Instrução Normativa no 05, de 26 de maio de 2017: SeçãoV Dos Serviços Prestadospor
Cooperativas e Instituições Sem Fins Lucrativos Art. 10. A contratação de sociedades cooperativas

somente poderá ocorrer quando, pela sua natureza. o serviço a ser contratado evidenciar: 1 - a
possibilidadede ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação
de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administração e os cooperados;
e ll que a gestão operacional do serviço seja executada de forma compartilhada ou em rodízio, em
que as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços e as de preposto, conforme
determina o art. 68 da Lei no 8.666. de 1993. sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada

ou aleatória. para que tantos quanto possíveisvenham a assumir tal atribuição. $ 1o Quando
admitida a participação de cooperativas, estas deverão apresentar um modelo de gestão operacional

que contemple as diretrizes estabelecidas neste artigo, o qual servirá como condição de
aceitabilidade da proposta. 9 2o O serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos

cooperados,vedada qualquer intermediação ou subcontratação.Art. 11. Na contratação de
sociedadescooperativas, o órgão ou entidade deverá verificar seus atos constitutivos, analisando
sua regularidadeformal e as regras internas de funcionamento,para evitar eventual desvirtuaçãoou
fraude. Art. 12. Quando da contratação de instituição sem fins lucrativos, o serviço contratado
deverá ser executado obrigatoriamente pelos profissionais pertencentes aos quadros funcionais da

instituição. Parágrafo único. Considerando-se que as instituições sem fins lucrativos gozam de
benefícios fiscais e previdenciários específicos, condição que reduz seus custos operacionais em
relação às pessoasjurídicas ou físicas, legal e regularmente tributadas, não será permitida, em
observância ao princípio da isonomia, a participação de instituições sem fins lucrativos em processos

licitatóriosdestinadosà contrataçãode empresário,de sociedadeempresáriaou de consórciode

empresa.Art. 13. Nãoseráadmitidaa contratação
de cooperativa
ou de instituiçãosemfins

lucrativoscujo estatuto e objetos sociaisnão prevejam ou não estejamde acordo com o objeto
contratado. 8. Ocorre que os serviços a serem contratados pela FunprespExe. consoante a
legislação acima transcrita, não pode ser prestada por cooperativa, conforme manifestação da
Gerênciade Tecnologiae Informação, considerandoos seguintes motivos: a) são serviços que, pela
natureza da atividade ou pelo modo como são usualmente executados no mercadoem geral, há a
necessidadede subordinaçãojurídica entre o prestador do serviço e o contratado; b) caracteriza-se,
portanto, a natureza dos serviços pela pessoalidadee habitualidade. cuja admissãode cooperativas
no certame reputar-se-ia ilícita, sujeitando os empregados da Fundaçãoenvolvidos na contratação
às sanções da Lei Do 12.690/2012, bem assim, a possíveis sanções do Tribunal de Contas da União;

c) o objeto que se pretende contratar tem natureza comercial. 9. Diversassão as decisõesjudiciais
no sentido de vedar a participação de cooperativas em licitações promovidas por órgãos público para

objetos que. por sua natureza, inviabilizam a contratação destas sociedades. Citamos, coma

httnq'//www cnnanl'nqnet
pnv hl'/livre/nrepan/avisos4.asn?aaCod=7661
72&texto=R
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exemplo a ementa da decisão abaixo: TJ-RS : Agravo AGV 70048658835 RS (TJ-RS) Data de
publicação: 29/05/2012 Ementa: AÇA0 ORDINÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATlyO.

PREGÃO ELETRONICO. SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA O DETRAN/RS. PARTICIPAÇÃO DE

COOPERATIVAS VEDADA. NULIDADE DO EDITAL. INOCORRENCIA. E lícita cláusula de Edital de

Licitaçãodo DETRAN/RS
que não permitea participação
de cooperativas
de mãode obra no
certame. diante da natureza da prestação dos serviços envolvidos, que envolvem situação de
subordinaçã.o.. Precedentes do STF. AGRAVO PROVIDO.(Agravo NO 70048658835, Vigésima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em

24/05/2012). 10. Importa salientarque cooperativassão sociedadesde pessoasde naturezacivil,
com formajurídica própria, constituídaspara prestar serviçosaos associadose que se distinguem
das demais sociedades. Portanto, diante de tal distinção em relação às sociedades comerciais é
Incompatível a participação de cooperativas de trabalho neste certame. 11. Nessa mesma linha. tem

se manifestadoo próprio Tribunal de Contasda União, a exemplo do Acórdãono 2.260/2017
Primeira Câmara, que analisou representação interposta pela empresa Connectcom Teleínformática
Comércio e Serviços Ltda, acerca de irregularidades verificadas no Pregão Eletrõnico no 06/2016.

promovido pelo Instituto Nacionalde Tecnologiada Informação rl'l, cujo objeto foi o "registro de

preços para eventual contrataçãode serviços especializadosde suporte e administração da
infraestrutura de dados, administração de dados e banco de dados e Operação em Segurança da

Informação. 12. Após a análise da licitação, em que se sagrou vencedora a própria impugnante.
aquele Tribunal, dentre outras irregularidades, considerou irregular a permissão de participação de

cooperativas de trabalho , em afronta aos ares. 4o, inciso 11,e 5o, da Lei 12.690/2012. à Súmula
281 do TCU, ao Termo de ConciliaçãoJudicial entre a União e o Ministério Público do Trabalho. de

5/6/2003, e ao art. 4o da InstruçãoNormativa2/2008 SLTI/MPOG,
tendo, inclusive,aplicado
severas multas a diversos servidores daquele Instituto. 111 DA DECISÃO13. Pelo exposto, recebo a
impugnação interposta, considerando ter sido apresentada de forma tempestiva. para, no mérito,

não acata-la, tendo em vista ser improcedente.Isto posto, mantenho, assim, inalteradas as
condições do Pregão Eletrânico no 13/2017. Brasília, 05 de janeiro de 2018. JOAO BATISTA DE
JESUS SANTANA Pregoeiro

Fechar

https://www.compiasnet.gov.br/l
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Aviso 04/01/2018 20:44:23

Senhoreslicitantes. Informamos que nesta data inserimos nova versão do Edital no Sistema
Comprasnet. cujas alterações implicaram na inclusão do subitem 8.8.1.1.1 no Edital e
respectivamente subitem 10.1.1.1 no Termo de Referência. anexo l do Edital, com as consequentes
renumerações dos itens que tratam da qualificação técnica.
Fechar

httos://www.comorasnet.
eov.br/l ivre/orcuao/avisos4
.asD?ci
aCod=765950&texto-T
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SerproMail

SerproMail

joao.santana@funpresp com.br

Solicita o envio de originais e cópias autenticadas relativas ao Pregão

13/2017

De Joao Batista de JesusSantana

<joao.santa
na@fu
npresp.com
.br>

Sex, 26 dejan de 201àeiÊi1l@gli:ei;>'

Assunto Solicita o envio de originais e cópias autenticadas
relativas ao Pregão Eletrânico no 13/2017
Para comercial@linkcon.com.br
Senhores

Considerando que essa empresa foi a vencedora do certame em epígrafe, solicitamos o
envio dos originais/cópias autenticadas, no prazo determinado no Edital, dos documentos
registrados no sistema comprasnet, como anexos da proposta, objetivando o
prosseguimento da contratação.
Att

JoãoSantana
:oordenador de Licitaçõese Contratos
(61)2020-9792

https://correio.funpresp.com.br/h/printmessage?id=1
4733&tz=America/SaoPaulo
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Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretariade Logística e Tecnologia da Informação
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993e regulamentado pelo art. l do Decreto n 3.722, de 2001)

ÇNPJ/ cpp:

05.323.742/0001-71

.azão
Social/ Nome:

LINKCON EIRELI - EPP

Unidade Cadastradora:

160198- 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Níveis do Cadastramento
1 - Credenciamento
11- Habilitação Jurídica
111

Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Atividade Económica:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

EQUlpAmKNvos PERIFÉRIcos
.Endereço:

R NAPOLEAO TEIXEIRA DE LIMA 146 - Jupi - PE
Observações:

A veracidade das informações poderá ser veri6ícadano endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n: 8.666, de
1993

Emitido em: i0/01/2018 12:19

l de l

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
[)eclaramos para os Gins previstos iia Lei n; 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para iegistro no SICAF e

arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ/ CPF:

Validade do Cadastro:

05.323.742/0001-71

24/05/2018

LINKCON EIRELI - EPP

zzão Social / Nome:

NaturezaJurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Domicílio

24651 -Jupi PE
160198- 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Fiscal:

Unidade Cadastradora:

Atividade Económica:
Endereço:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANU'lENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
R NAPOLllAO TEIXEIRA DE LAMA ]46 -Jupi - PE

Ocorrência:

Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas:

Nada Consta

Níveis validados:
1 - Credenciamento
11- Habilitação Jurídica
# - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita

Validade; 09/06/2018

FGTS
INSS

Validade:
Validade:

13/02/2018
09/06/2018

Trabalhista Validade:

21/07/2018

http://www.tst.jus.br/certidão

IV - Reguluidade Fiscal Estadual/Municipal:
Receita Estadual/Distrital Sem informação
Receita Municipal
Sem informação
VI - Qualificação Econânlico-Financeira- Validade:
3 1/05/2018
Índices Calculados:
SG = 50.93; LG = 18.88; LC = 18.88
Património Líquido:

R$ 2.849.159,33
Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal

Emitido em: 26/01/2018 15:54
CPF: 067.390.484-95
Nome: JULIO WERNER SILVO CAJUEIRO
Ass

l de l

Certidão Negativa
Certifico que nesta data (17/01/2018às 18:00) não consta registro no Cadastro

Nacionalde Condenações
Cíveis por Ato de ImprobidadeAdministrativae
Inelegibilidade,supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ no 05.323.742/0001-71.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade

pode ser confirmada no endereço: b!!p;//}80õoó(:çrli:iua,br

através do número de controle: 5A5F.AB63.8BFC.0235

erado em: 1 7/01/2018 as 18:00:35

CONSELHO NACIONALDEJUSTIÇA

Página l/l

TRIBUNALDECONTASDAUNIÃO

CER'HDÂO NEGATIVA
DE

LICITANTESINIDÕNEOS
Nome completo: LINKCON

EIRELI

- EPP

CPF/CNPJ: 05.323.742/0001-71

O Tribunal de Contas da União.CERTlliTCA que, na pmsente data, o (a) requerente

ma identificado(a)NÃO CONSTAda relaçãode responsáveis
inidâneospara
participar de licitaçãona administmçãopública fedeml, por decisãodesteTribunal,
nos tenros do art. 46 da Lei n' 8.443/92(Lei Oceânica do TCU).

'

Não constam. da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãoscondenatórias,aquebs cujas condenaçõestenham tido
seu prazo de.ügêncb expirado, bem como aqueles cubasapreciações estqam suspensas
em razão de interposição de recluso com eíêito suspensivo ou de decisãojudicial.

Certidão emitida às ]626:44 do dia 04/01/2018, com validade de trinta dias a contar da
erT16sao.

A vemcidade das iMorlnações aqui prestadaspodem ser confirmadas no sítk)

Código de controle da certidão: FK220401 18 162644
Atenção: quakluer usura ou emenda invalidará este documento

0

-'

TRIBUNAL DECONTASDAUNIÃO

CERA'IDÃO NEGA'HVA
DE

INABILITADOS
Nome completo: TANIA MARIA

HOGLUND

CPF: 089.982.868-07

CeHdão emitida às 16:2752 do dia 04/01/2018, com validade de trinta dias a contar da

A veracidade das inâornnções aqui prestadaspodem ser conümadas no sítio

Código de controle da certidão: JC3D0401 18162752
Atenção: qualquer usura ou emenda invalidará este documento.

©..

GOVERNODOESTADODEPERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÓMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

'q
P

W
'À l:n ,..i:'«

X

N

CERTIDÃO DEINTEIROTEORINTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO

LINKCONEIRELIEPP

EVENTO(S)

046 TRANSFORMACAO

26.6.0017297-1
002 ALTERACÃO

ASSINADOPOR

ARQUIVADOEM 16/11/201710:35:07
AUTENTICIDADE 127E.C06F.7A95.5CIB
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=127EC06F7A955CI
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Documento disponibilizado a 354.243.704-20- MURILO DE FRESTASSALVA
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Data - 20/1 1/2017 09:02:26
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Código de Autonticação 127E.C06F.7A95.5CIB

N' PROTOCOLO
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PROTocol.Aoo
l«lu20iz l0:5z:4z

Junta CQmeícial de Pemambuco
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM El]

LINKCONLTDAEPP
e

6

e

CNPJn'05.323.742/00Q]-?].
8
+ ':+ ':e

''

B

'

e

B

TANIA MARCA HOGLUND nacionalidade Brasilex% daÜida.êm .lbrlo/{1)6d, casada
em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, empresária, CPF n' 089.982.868-07, cadeira
de identidade n' 16286780, órgão expedidor SSP - SP, iFqdçnje.F domjiqiqch na Rua
rosé de Pãesde Barras, 10, PINA, RECIFE, PE, CEP 51 (111420; BRXSIE.
' B:'
a
B

l

Sócia única da SociedadeLimitada de nome empresaria]LINKCON LTDA EPP,
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial
do Estado de Pemambuco, sob NIRE n' 262013719 1] , com sede Rua h4anoel Ramos de

Souza, 83 , Centro Lagoa do Carro, PE, CEP 55.820-000, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de PessoaJurídica/MF sob o n' 05.323.742/0001-71, deliberam de

pleno e comum acordo ajustarema presentealteraçãocontratual, nos termos da Lei n'
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidasnas cláusulas seguintes:

H

CLÀUSULASDEALTERAÇÃO

l

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transfomtada esta Sociedade Limitada em Empresa
Individual de ResponsabilidadeLimitada - EIRELI, passando a denominaçãosocial a
scr LINKCON EIRELI, com sub-rotação de todos os direitos e obrigaçõespertinentes
CLÁUSULA

b

SEGUNDA: A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte

endereçosito à Rua NapoleãoTeixeirade Lama, 146 , CENTRO,JUPI, PE,
CEP;55.395-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O awrvo destaempresano valor de R$ 2.500.000,00(Dois
Milhões e Quinhentos Mil Reais), foi aumentadopara RS 4.500.000,00 (Quatro Milhões
e Quinhentos Mil Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País,
passandoa constituir o capital da empresa Individual de Responsabilidade Limitada

L
ATO:CONSnTUUVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA EIRELI
Pelo presente instrumento particular de constituição, TANTA MARCA HOGLUND
nacionalidade : BRASILEIRA,

nascida em 19/10/1950, casada em COMUNHÃO

PARCIAL DE BENS, Empresária, CPF n' 089.982.868-07, carteim dc identidade
n' 16286780, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado na.crua José de Pães
de Baços, ] 0, PINA, RECITE, PE, CEP 5 1011420,

l

3

r

Resolvepor esteAto CONSTITUIR,como de fato constitui, uma empresado tipo
Jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI.
nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

4

Raquel Oliveira da Silvo
AnálisedeProcessos
Ma1.2t73.3

Req: 8] 700000504137
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Documentodisponibilizado a 354.243.704-20- MURILO DE FREITAS SILVA

CHANCELADIGITAL
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO
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CLÁUSULA PRIMEIRA. A wciedade gira sob o nome empresari'al LIHKCÕN EIREU EPP

CI.ÁUSUIASEGUNDA.A sociedade terá sede na Rua Napoleão Teixeira de Uma, 146 Centro.
JUPI.PE,Cep: 55.395-000. e terá as seguintesfiliais:

1)

FILIALRECIFE:
Avenida Governador Agamenon Magalhães, ne 2615.sala407 Boa Vista

Recife-Pe Cep 50.050-290.
2) FILIAL NATAL: Rua Vigário Bartolomeu, n9 635, sala 604, Condomínio do Edifício 21 de
março, Centro, Natal/RN, CEP: s9025-100;
3)

FILIALFORTALEZA:
Avenida Dom Luas,nP 500, Loja 916, QM 10, LD 9, Meireles,l

fortaleza/Ceará,
CEP:60.160-230;
4)
5}
6)

7)

:::t gn

.

s ;-","
, .;":;'::'=.i::=:=:,

FILIALBRASÍLIA:
SRTVS
QD. 701. conjunto 1,bloco 01 - edifício AssimChateaubrtandsalas301/305 - Asasul - Brasília/DF- CEP:70.340-906;
'-' -'
flUAL RIO DEJANEIRO:Avenida Ataulfo de Parva, ng 1251, sala 704, Lebloít. Rio

de Janeiro/RJ,'CEP:
22.440-035.

b.

' ''

'-

- -'

F

p'

CLÁUSULATERCEIRA A sociedade poderá. a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência,; medlanteHalteração contratual, desde que aprovadonpelos votos
correspondentesdos sócios,no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art.

1.076daLeinl10.406/2002.

1.:iie

D0 0BJET0 SOCIALE DA DURAÇÃO

CLÁUSULAQUARTA 'A sodedade teia como objetivo social principal a prestação de sewiços

de ass/stênc/atécnica e manutençãode equipamentose produtos da área de infomiátíca e
telecomunicações e como secundárias: a prestação de seaiço de tecnologia da informação,
comunicação, telecomunicações,impressão e editoração eletrõnica de documentos; guarda de

Raquelollveira
óajiçva
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃOEM EÍKl:!;t3Uue!!$5P
LINKCON LTDA EPP?

!h

CNPJn'0S.323.742/11)0f.71
'i'''i'e'
documentos

e gerenciamento

eletrânico

de

doetÉnefitós;

':$e ':+

'.8

plmelamentb!'

+

'

(Rganização,

programação, segurança da informação; diagnósticos, instalações, gerações, manutenção, help

deck, prestação de serviços de processamento de dador !eleB$elwâi'erih i:n'plantação:e
manutenção de sistemas e treinamentos, venda e losaêcb
e a'lviçbs.
e' ech l)ang
B ++e
B 'ee! comércio,'
representação, instalação, manutenção e assistênciatécnica de equipamentos e produtos da
área de informática e telecomunicações; instalações prediais e prestação de serviços de
instalação de internet, instalação e manutenção de redes de computadores (LAN e WAN) e
terceirização de serviços; será/ços de cansa/faria em frlformática, outsourc/ng em T7Ç SfRVICF

DECKE FIELDERDECK.engenharia elétrica, eletrõnica, serviço de estudo, auditoria, segurança
da: informação, impressão, planejamento organização, programação e assistência técnico de

produtos de informática, instalações prediais, consultoria e assessoriaempresarial nos áreas de
planejamento, marketing, comunicação,promoção e relaçõespublicas; realização de pesquisas
de opinião publica e mercado; elaboração de projetos, desenvolvimentoe comerciolizoçãode
softwores."

CLÁUSULAQUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 26.09.2002 e seu prazo de
duração da sociedade é indeterminado. kart. 997. 11,CC/2002)

DOCAPITALSOCIAL

CLÁUSULA
SEXTA.A sociedade tem capital social de R$ 4.500.000,00 {quatro milhões e
quinhentos mil reais) representado por 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) quotas

de capital, no valor nominal de R$ 1,00 {um reall cada uma, valor totalmente subscrito e
integralizado, em moeda corr©nte nacional como se segue:

RaquelOliveira da Silvo
Análisede Processos
Mat. 2173.3
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'Nt Cota
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TANTA MANIA HOGLUND

CLÁUSULASÉTIMA. A responsabilidade do Titular é restrita ao valor do capital Integralizado.

OAAOMiNis'rRAçÃo
CLÁUSULA
OITAVA. A administraçãocabe ao seu titular com os poderes e atribuições de
representante ativa e passiva,judicial e extrajudícialmente,podendo praticar todos os ates
compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome
empresarial.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROSE PERDAS

CLÁUSULANONA, Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procedes-

se-à a elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
económico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.
DO FALECIMENTO

CLÁUSULADÉCIMA . Falecendo ou interditado O TITULAR, a empresa continuai

suas

atividadeSçom os herdeiros ou sucessores.Não sendo passívelou inexistíndo interesse
destes. o valor de seus haveres, ã Sociedadese continuará suas atívidades com os herdeiros
ou sucessores. Não sendo possível ou inexistíndo interesse destes o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa a data da resolução,

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULADÉCllVIAPRIMEIRA.O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

Raque101iveira da Salva
AnálisedeProcessos
Mat. 2173.3
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Presidênciada República
SecretaHada Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Raciorlalização e Simplificação
Departamento de Regístro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A empresa LINKCON EIRELI registrado na Junta Comercial em 26/09/2002, NIRE
26600172971. CNPJ: 05323742000171, estabelecidana(o) RUA NAPOLEAO EÉIXãIRA
DE LAMA.146 , CENTRO. JUPI, PE. CEP 55395000, requer a Vossa SenhÍ4a o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que'$é:enquáUra'nas
condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE. nos termos da Lei Complementam!:o123.
de 14/12/2006.
P

P
:

Código do ato: 316
Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie ju
RFB a sua atualização cadastral

REPUBLICAFEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚl#ERODEINSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

05.323.742/0001-71
MATRIZ

CADASTRAL

DAm DE ABERTURA

26/09/2002

NO1\e EhPRESARIA.

LINKCONEIRELl-EPP
UTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA

CóDiGO E DEscRiçÃo DAAnvDADE ECONõMCAPRiNcipAL

95.11-800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AnUDADES ECONÕMCAS SECUNDÁRtpS

95.29-1-99- Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados

anteriomlente

63.99-2-00- Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriom)ente

63.11-9-00- Tratamentode dados, provedoresde serviços de aplicação e serviços de hospedagemna intemet
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.03-1-00- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
CóDiGO E DESCRiçÃo DA NATUREZAJURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NUMERO

RNAPOLEAOTEIXEIRA DELIMA

146

CEP

BNRRODis'miTO

IVUNICÍPIO

55.395400

CENTRO

JUPI

ENDEREÇO ELE'mõNICO

TELEFONE

paloma.carmras@linkcon.com.br

(81) 3011-0058

ENTEnOEWO/O

COWLEMENTO

RESPONSÁVEL(EFR)

DAm DASITU/ÇÃO CA)ASTRAL

SllUAÇÀ) CADASTRAL

ATl\n

20/11/2004

MOnVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DAm DASEIUIÇÀ) ESPECIN.

SITU/Çm ESPEC[N-

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.634. de 06 de maio de 2016
Emitido no dia 05/01/2018 às 19:19:42(data e hora de Brasília).

© Copyright
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidão/CN

MINISTERIODAFAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERnDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATl\n. DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATI\n DA UNIÃO

Nome: LINKCON EIRELI - EPP
CNPJ; 05.323.742/0001-71

Ressalvado
o direitode a FazendaNacionalcobrare inscreverquaisquerdívidasde
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadesuspensanos termos do art. 151 da Lei n' 5.172. de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidosl e
2. não constam inscrições em Dívida Aviva da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos ans. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. ll da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1 .751 de 2/10/2014
Emitida às 16:09:47 do dia 15/01/2018 chora e data de Brasília>
Válida até 14/07/201 8.

Código de controle da certidão: A436.7A30.B3BC.A4C8
Qualquer usura ou emenda invalidará este documento.

c //\ l //l /\ l o

15/01/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/crf/FgeCFs]mprimirPape].asp?VARPessoaMatriz=125327343]@!RPessoa=12532734&VARUf
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}XA. ECONOh.liGA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS CRF
Inscrição:
RaZãO SOCIal:

OS323742/0001-7i
UNKCOMEIRELIEPP

Endereço:

RUA NAPOLEAOTEiXEIRA DE UMA 146/ CENTRE)/ JUPI/ PE/ 55395

000

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de ll

de maio de 1990, certifica que, nesta data. a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2018 a 13/02/2018

Certificação Número: 2018011512114781482125
Informação obtida em 15/01/2018. às 16:34:52
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação
de autenticidade
no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cd7FqeCFSlmprlmirPapel.asp?vA.RPe4

2532734&vA.RPessoa=1
2532734&vA.RUfüPE&V

PODER JUDICi;iRIa
JUSTIÇA DO TilABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome:

LINKCON

EIRELI

-

EPP

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ 05.323 .742/0001-71
Certidão n' : 143249618/2018
Expedição: 17/01/2018, às 12:03:20
Validade: 15/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição

Certifica-se

que
LINKCON
EIRELI
Epp
(MATRIZE FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n'
05.323.742/0001-71, NÃO CONSTA(io Banco Nacional de Devedores
Trabalha

st as

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
n' 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição
No caso de pessoa :jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal do Tribunal
Superior do Trabalho na
Internet(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação
das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas

em

sentença

condenatória

transitada

em

:julgado

ou

em

acordos judiciais
trabalhistas,
inclusive no concernente aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas, a
emolumentosou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissãode Conciliação Prévia
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SETORDETRIBUTOS

CIM

CERTIDÃO NEGATIVAMUNICIPAL

Certifica para os devidos fins que a Empresa LINKCON EIRELLI - EPP,

localizada Rua Napoleão Teixeira Lama, n' 146. Centro. Jupi - PE. CEP

55395-000 e inscrita no CNPJ de n' 05.323.742/0001-72Possui inscrição
Municipal neste Município de n' 2$g:

Sendoa expressão
da verdade
e o quehaviaa declarar.
firmoa
presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Jupi-PE.09 dejaneiro de 2018

ora de Finanças
Ra008/2017

RUA NAPOLEAO TEIXEIPÁ LIMO. 144 CENTRO / JUPI.PE l CEP: 55.395 000
CNDJ: IO.140.978/0001.02

1 FOME/FhX: (87) 3779 1464
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SETORDETRIBUTOS

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de direitos. que a Prefeitura
Municipal de Jupi, inscrita no CNPJ: lO.140.978/0001-02 ainda não implantou o
sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrõnica. Apresente declaração é válida
por 60 dias a contar a data desta emissão.

Sendo a expressão da verdade e o que havia a declarar. firmo a
preseQqedeclaração para que produza seus efeitoslegais.
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Consulte

Autenticidade

em: www.tape.jus.br/selodigital

Jupi-PE.09 dejaneiro de 2018

?$:4:Z

MichelJ%t$1á%$1a
Coordondklora (te Finanças
Portúia n' 008/2017

RUA NAPOLEÂO PEIXEIRA LIMO. 144 CENTRO / JUPl-PE l CEP: 55.395.000
CNDU: IO.140.978/0001

02

1 FOME/FAX: (87) 3779.1464

PREFEITURA MUNICIPA. DE JUPI
CNPJIO.140.978/0001
42
ria Napoleão Toxeira S/N. - Centro - CD) 55.395-0a0 - Jupb PE
Fode: (87)3779-1 664 - Ermll: nuvkíoria(DÃipl.pe.gov.br
w w w .jupi.pe.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DIVIDA ATAVA DO CONTRIBUINTE

Documento: 2/201 8

:missão: 09/01 /201 8

f0/03/2018

Vatfdade

Process

DADOSDOSUJEITOPASSIVO
Nome/ Raz. Soda!: LINKCON EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 05323742000171

RG/ Insc. Estadual

Emissor

N': 146

Logradouro: Rua Napoieao Teixeíra Limo
Comptemento=

Bairro

Distrito:

Município

CEP: 55.395-000

Centro

UF: Pernambuco

Jupi

NULIDADE

CERTIDÃO

A Prefeitura Municipal de Jupi, pessoajurídica de direito público, inscrita sob o CNPJde número IO.140.978/0001-02.
através do Departamento de Tributos, em nome do sujeito passivo acima identificado, que este documento se refere

exclusivamente aos Tributos Mobiliários {lmposto sobre Serviços), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano.
ImpQstí]sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços (MaliuLençào
de Cemitério,Emissãode Documentos,entre outros) e pelo Poder de Polícia(multase licenças),bem colmoa Divida
Atava Municipal
Na forma dos dispositivos

regulamentares

agentes,

forneço

a presente

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO)S MUNICIPAIS.

por NAO constaram lançamentos de débitos em nossos regtstros referente à tributos municipais e encargos. Pelo que,
na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, privemos o presente documento afim de que produza os jurídicos e
legais efeitos.

Certificamasoutrossim, que fica ressalvadoo direito desta unidade, na cobrança de débitos provenientes de in)postos.
-4'RXBS
e contribuições que venham a ser apuradosou que se vf'rifiquern a qualquer tempo, inclusive pm relação aos
bulas e períodos deferidos nesta certidão.
Este documento está abrangendo penas a pessoa passa'/aacima identificada e sua aceitação está condicionada à
finalidade para g,qüàlnat-elrnitido e qualquer usura ou emenda o invalidará.
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Consulte Autenticidade em: www.tape.Jus.br/selodigital

Jupí, Pernambuco,terça-leira, tl9 de janeiro de 2018

Emissão: 09/01/2018 10:42:05
Lsçário: AUGUSTORANÊylt:RIROI)REGI.JES
DE Anil:lDA

Autentícacão

ieili SoRwares Para Área Públka LIDA

www.agili.com.br 10B00 730 4S00

M.ecânica

l det
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Consulte Autenticidade em: www.tape.Jus.br/selodigital

EFUN'P10NAMENT0
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Dat

X

nAOosOÓeãTABÉLEéiÚENfÕ

Nome/Razão Sacia

LINKCONEIRELl-EPP
Nome Fantasia

NKCON EIRELl-EPP
Horánc) de fu r)cionairlenio

. Regular

IReglme de tnbutaçào

Tipo deíornecedor

Slmnles ttaclonal

Normal

I'ípo/ Lo1lr!)dout'o / blC ltigfo

'Comíllerrlílnto

Rua NapoleaoTelxelra Lama,NO146
Cidade / Estado

,Jupi-PE
F

+

Descrição

a

@

Slm

95.1.18 .00

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

q5.2.9-1.99

Reparação e manutenção de outros obietos e equipamentos pessoais e

63.9.9-2.00

Outras atividados de prestação de serviços de informação não especificadas

63.1.1-9.00

Tratamento de dados. provedores de serviços de aplicação e serviços de

61.9.04.99

outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

62.0.3-1.00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

Não
Não
Não
Não
Não

O ALVAItÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAãÇéIVEL EM CASODE ATIVIDAÓEESTABELECIDAÓU
APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE QUANDO NÃQ ESTABELECIDO E RENQVADQ ANUALMENTE
Asdtta:raras e üstos

LJ$1,ZB
o l.#or do QR Corte

Jupi, Penlalnbtica, terça-feira 09 de jaíleiro de 2018

l:missão:0g.n1/201810:13'3{
Uu.ária: AUCUSTO RAI'lNleRI

ÁGltl SOFTWAREcRASh
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PODER JUt)ICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE JUPl-PE
FÓRUM Des. Rodolfo Aureliano -- R. Antonio Pereira Braga-s/n-centro
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO/CONTADORIA JUDICIAL

CE RTIDAO

CERTIFICA por haver solicitado e para fins de direito que dando busca
nos registros de feitos Cíveis desta Comarca, nos últimos cinco anos,
constatei a inexistência de distribuição de Ação de RECUPERAÇÃO

JUDICIAL/FALÊNCIA em face de LINKCON EIRELI - EPP, inscrito no
CNPJ/MF sob o n' 05.323.742/0001-71, com sede na Rua Napoleão
Teixeira Lima, n' 146. Centro, Jupi-PE. O Certificado é verdade. Jupi, 08
dejaneiro de 2018.

s -,'h '-»
d''''''\

Vllma Silvestre Araújo
Distribuidora Judicial

Mat. 176.762-5

®
@
@
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
.DIRETORIA DO FÓRUM DA COlaARCA DE JUPl-PE
FÓRUM Des. Rodolfo Aureliano -- R. Antonio Pereira Braga-s/n-centro
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO/CONTADORiA JUOiêiÀt

C E R TID Ãíl)

CERTIFICA, que a pedido de pessoa interessada, a
Comarca de Jupi-Estado de Pernambuco é vara única. O Certificado é

verdade.Jupi. 08 de janeiro de 2018
s - ]«
Villa

Silvestre P.raújo

Distribuidora Judicial

Maf. 776.762-!
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CertidãoPJe

https://ww.tj

pe.jus.b r/certa daopJ e/xhtml/m anterPessoa/manterPesso

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNALDEJUSTIÇA
Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Aw Desembargador Guerra Barrete, 200 - Térreo -- Ala Sul. bairro Joana Bezerra
Fones n' (081 ) 3181-0400 (FAX)/ 31 81-0476 e 3181-0470

CEP 50.09G700 - RECIFE - PE

lm
CERTIDÃO NEGATl\n
LICITAÇÃO
\nLIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão:

15/01/2018 16h19min

N' da Certidão: 131364/2018

Data de Validade:

14/02/2018

N' da Autenticidade:

CI.BM.K8.GQ.GP

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, confonne o documento original

Razão Social:

LINKCON EIRELIEPP

CNPJ: 05.323.742/0001-71

Inscrição Estadual:

RUA NAPOLEAO TEIXEIRA DE LIMA, 146

Compl:

Bairro: CEN'TRO

Cidade: Jupi/PE

030985242

Certifica que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrõnico -- PJe

I' Grau, implantadonas UnidadesJudiciárias,no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuca. FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS. SOCIEDADES EMPRESARIAIS.MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO
DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO
protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

EXTRAJUDICIAL

A presente certidão, em consonânciacom a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução

Normativado TJPEn' 07 de 02/06/2014,
na Resoluçãodo CNJ n' 185 e na Lel 11.419/2006
e foi
expedida gratuitamente através da Intemet
Obsewações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrõnico do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco.

através do link https:/7www.tape.jus.br/cerüdaopje/xhtml/main.xhtml,

na opção

- Validar Certidão

Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta ceddão não abrange os processos que tramitam em Segredo de Justiça e nem distribuídos antes da
implantação do Sistema Processo Judicial Eletrõnico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O
referido é verdade e dou fé.

GOVERNODOESTADODEPERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE PERNAMBUCO
:bEênóÃeêê.INTelÊQil$dp
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CERTIDÃO DEINTEIROTEORINTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO

LINKCONLTDAEPP

EVENTO(S)

223 - BALANCO PUBLICADO

26.2.0137191-1

310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRES

ASSINADOPOR
Assinatura
EZERRADA
STROECONIÊRCIO

ARQUIVADOEM 24/5/2017 13:24:15
AUTENTICIDADE O120.2070.0389.3409
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=O1
20207003893409

''=:#! BIS©P''
Àfúíé Abres Bezerra da Costa
Secretário Geral
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CHANCELA DIGITAL
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Código de Aubttlicação 0120.2070.0389.3409
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007 FolhasqNmemaas de n'001 a007,do
Contém Balanço e demansmção Financeira final;em 2t)1 6..eom' 007 folha«ximeradu
club serv u de lançanmtos das operações próprias do estabelecimento abaixo descrito:

NomeEmpreurial: LINKCONLTDAEPP
Mire: 2620137191-1

Cnd: 05.323.742/0001-71

Dda do Aíquhamenta do atw constitutivos na Jucepo: 26/09/2002

MuNclbio:LAGOAD0 CARRO

q

Termo do autenücação da JUCEPE: 17/002414-8 do 06/05/2017
A

Sab as penas na Lei, declaramos que as infomlações aqui cantigas são verdadeiras e nos responsabilizados por todas

03. registrado na Junta Comercial de
As informações foram eHraídas das folhas de 001 a 007 do Livro diário no03
Pernambucosab Q n' 17/002414-8 em 06/05/2017
c. A swiedade não possui Conselho Fiscal Instalado
D. A Sociedade não possui Auditoria Independente

B.

+

Lagoa do Carro, 01 de Janeiro de 2016
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CPF 126.093.31447

iras Situa
ContadorCRC/PE 17.717-0
RG2.36.9665SSP-PE
CPF 029.©0.22445

Documento disponibilizado a 354.243.704-20 - hlURILO DE FREITAS SILVO

CHANCELA DIGITAL

Data - 24/5/2017
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1 3:24:1 5

Código do Autonticação 0120.2070.0389.3409
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EMPRESA:L}NKCONLTDA EPP
CNPJ NO05.323.742/0001-71

]

NiRE 26.2.0i 37191-i DE 26/09/20a2

$

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOEM 31/1a2016
e
8

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADE
Fundo Fixo

.3$+!ollt@
:.

+

Bentocanta Movimento

132.8+7.1g.

Investimentos

198.1M,47

CONTASARECCLIENTES

M8.872.1 1

Duplicatas
8 Receber

3 8.872.11

OUTRAS CONTAS A RECEBER

218.1W,30

Adantamento a Terceiros
Adiantemenlo a Dííetores
Tributos a Recuperar

22.467,47
195.662.83

ESTOQUES

179.190,04

Produtos
Acabados
Mercadorias
p/ Revenda

179.190.04

Remessa p/ Demonstração
TOTALDO CIRCULANTE

1.077.204.11

TOTALDOREALIZAVELALONGOPRAZO
PERMANENTE
IMOBILIZADO

BonsemOperação

882.467.44
g46.547.28

Máquinas e Equipamentos
TOTAL DO PERMANENTE

1.829.014.72

TOTALDOATIVO

2.906.218.83

Lagoa do Carro. 31 de Dezembro de 2016

pJNKCON=t'

EPP

CO:\ITAI)OR
. CRC17.7t74
A
B

R0721.tõ5sspp QI t28.0B.31 7

RG 2.309.06Sssp po opf 028.880.2244s

UTB%ã:=ssn=iE.=':? ? â ::l=!:;,::.'H:mmE=n'!=;=,'=,H:='

C A sociedade não possui Conselho Flswl Instalado
D

A Sodedade não possui Auditoria Independente

P DISTRnOJUHCIÁnO DA CARTÜRnDE

+

0
té S-b.tit«ta\Õ

MURILODE FREnAS SALVA

CHANCELA
DIGITAL
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Documento disponibilizado a 354.243.704-20 - MURILO DE FRESTAS SILyA
Data - 24/5/2017 13:24:15
Código de Autonticação 0120.2070.0389.3409
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NiRE
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LKKCON L'IDA EPP

am lrlgar ooísw»

E.C íf32 de l l.UP2001 - Art.r

Página:000S

EMPRESA LINKCON LTDA EPP
CNPJNe05.323.742/0001-71
NIRE 26.2.0137191-1 DE 26/09/2002

BALANÇOPATRIMONIALENCERA\fK00
EM3li'l2/201.õ...
e
+

PASSIVA
CIRCULANTE

+

17.432.59

Fomecedores
Ordenados B Salários

ProvisãodeFadas
Obrigações
Sociais
Obrigações
Tlíbutáíias
IN$S/FGTSs/Féríase13'
Adiantamento
de Clientes
OutrasContasa Pagar

S.qeHe
24%57.21

6.315,89

Provisão p/ Comi. Social

Provisãop/ Imp. Renda
Empréstimos e Financiamentos

Proüsãa13õSalário
57.059.50

TOTALDOCIRCULANTE

EXtGIVELALONCOPRAZO

0.00

Créditosde Pessoal Ligadas
Finamiamento Moeda Nadonal
Contas a Pagar s/ Imobilizada
Encargos Sociais Parcelados

Obiig. Tüb. Sub Judico
Empréstimos de Sócias
Tributos 8 Recolher Parc8bdos
Provisão pl Imposto de Renda Diferido

ReSUtaADODEexeKclcios FInURaS
Contratos
de Aluguele Manutenção
Receitade ExercíciosFuturos
PATRtUONiOLIQUtDO

2.500.000,00

Capitalmodal
Resewasde Capital

2.500.000.00

Lucros/Prdulzos
Acumulados
Lucros/Prejuízos
Acumulados
Antecipação
LucroExercido
Lucros/Píejulzo
do ExercidoCorrente

349.159,33

2.849.159.33

TOTAL DO PATRIMÓNIOUd

TOTALDOPASSIVO

2.9Q6.218,83

Lagoado( arfa. 31 de Dezembro

RGn1.14s8sPH aPIlaü 093.3t+n

A
B

RG 2.389.HS 8sp ge c:p(029.800.22+.+5

Sob as penas na Lei. dedammos que as Infomações aqui wnlidas são verdadeiras 8 nos responsabilkamos por todas elas
A informações foram eHraldas düs folhas de 001 a 0Q7do Uvro diário n' 03, registrado na Junta Colonial de Pernambuco

sobo n' 17/002414-8
em 06/05/2017
C
D

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
A Sodedade não possui AudRoria Independente

JWF

Documento disponibilizado a 354.243.704-20 - MURILO DE FRESTAS SILVA

CHANCELA DIGITAL

Data - 24/5/2017
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Doaimento disponibilizado a 354.243.704-20 - MURILO DE FRESTAS SILVO
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RESULTADO

ReceitaOperacionalBruta
Vendade Mercadorias
VendadeServiços

t.763.245.75

135.62ê.Ü
:
1.627fl$.â :

Deduções das Vendas
ImpostosInddentes s/Vendas
ICMS
StUPLES

211.589.49

211.589.49

lss
ReceitaOperacional
Liquida

1.551.656,26

Custos Opomclonai8

753.597,19

Custos dos Prod. Vendidos
Custos das Mero. Vendidas

65.602.48

Custos dw Seniças Vendidos

687.994,71

Lucro Opemdonal Bruto

798.059.07

DespesasOparucionais
DespesasGerais Administrativas
Outras Receitas Operacionais
Lucro Operadanol Liquido
Variações Monetárias Attvas
Variações Monetárias Passivas
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras

436.51727
43B.517.27

361.«1 .80
12.n2.47

1-) Despesas Financeiras

12.W2,47

Outras Receitas Não operacionais
Outras Despesas Não Operacionais
Resultado Liquido Antes C.Social
Resultado Uqüdo Antes do l.R.

@9.159.33
349.159.33

Provisão para o Imposto de Renda

Resultado
Líquidodo Exerc.
Provisãopam
Resultado Uquido Final

H9.159.33

@-.''

349.159.33
Carro. 31 de Dezembro de2016
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BAUNÇO LINKCONLTDAEPP
CNPJNe 05.323.742/a001-71

NIRE26.2.0137191

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
a

e

NOTAS EXPLICATIVASAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EMe 3\ i:i.DtZEhiBRa
e
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CONTE>aO OPERACIONAL

s:%:

:iT=;=U:il'ààãÜ$.Üã'H'a,i?:==:,=:!'!"".'.'

23/07/2009.
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2- APRESENTAÇÃO DM DEMONnRAÇÓES CONTÁBEIS
As demonstrações contábets foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 100. além dos princípios

fundamentais de contabilidade e demais práticas da legislaçãosocietárla Brasileira.
3- PRINClpAISPRÁTICASCONTÁBEIS

3.1 ApliçêçõesFinanceiras
A empresanão possui não possui aplicaçõesfinanceiras
3.2 Diremos e ObHgações

Estãodemonstrados pelos valores históricos, acrescidosdas correspondentes variações monetárias e encargos
financeiros. observando o regime de competência.

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
PDISTRfTO
iuoiclAnfo DA CARTóRio
OE

A empresanunca eíetuou ajuste de avaliaçãopatrimonial
3.5

A empresa nunca efetuou investimento em empresa

+

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

g

Não há Passivocontingente regisü'ado contabilmeJ

a administradora da empresa, não apontam

contingênciasde quaisquernatureza.
5- CAPITALSOCIAL
.Caplül Social é de R$ 2.500.000,00. totalmente integralizado, dividido

CnniMI

com as soda s da seguinte forma: Sério

' uelcnlor ae yy'h aasquotas ae caplül e PalomaCarreras Branco.detentora de 1% da quotas de

6- EVENTossuBseQUENVES
su'

ente a data de encerramento do eiercfcio que
da emprem ou que posplm provocar efeitos
MurtloEleita!Sil+a

RB721.1+: ssp-pe CPF 126.093.314.87

Contador CRC.PE 17.717-0 RG2.369.665 ssp-pe CPF029.880.224-45

A- Sob as penas na Loi. declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos

portadaselas.

'

'

B- As Informações foram extraídas das folhas de OOI a 007 do Livro diário n' 03, registrado na Junta Comercial
de Pernambuco sob o n' 1 7/002414-8 em 06/05/2017
C- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
D- A Sociedade não possui Auditoria Independente

JWF
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Contém Balanço e demanstmção Financeira. com 07 Folhas numeradas de n' 001 a 007. que serviu de
lançamentos das operações piópriàs da Empresa LINKCON l.TDA EPP. referente

ao parfodo de

01/01/2016 a 31/12/2016:

A.

Sab as penas na Loi. declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responubilizamos par todas

B

Pernambucosob o no 17/002414-8 emlhasde 001 a 007 do Livro diário n' 03. ngistíado na Junta Comercial do
c. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
D. A Sociedade não possui Auditoria Independente

Lagoa do Cano, 31 de Dezembro de 2016
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a.
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MINISI'ERIO DOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DICIN
ATESTADODECAPACIDADE
Atestamos que empresa LINKCON LTDA -- EPP, com sede na Rua Manoel Ramos de Souza, ng 83,
Centro, Lagoa do Carro/PE, inscrita no CNPJsob o nQ.05.323.742/0001-71 que a referida empresa está
executandoserviços,de forma satisfatória,para o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,
com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Ministério

das Comunicações - Brasília, DF, inscrita no CNPJ

sob o n9 37.115.342/0001-67, sob o TERMO DO CONTRATO Ne OS/2017, PROCESSO:
00045.004659/2016-94,um contrato de 12 Idoze meses)com marco início de 22/02/2017, conforme
descrição a seguir:
\

SERVIÇOS PRESTADOS

Contratação de empresa especializada em serviços de suporte a usuários, suporte a banco de dados,
suporte a infraestrutura e rede e suporte a sistemas, voltado ao Prometo de Modernização
Administrativa.
CARACTERÍSTICASTÉCNICAS DOS SERVIÇOS

SUPORTEAUSUARIOS

Execuçãode 10.000 USTde suporte técnico com os seguintes itens:
Manutenção e configuração de impressoras.

e
©

Manutenção e troca de peçasde microcomputadores e notebooks.
Configuração de propriedades básicasde computadores e notebooks.
Instalaçãode softwares básicosem computadores e notebooks.
Configuração de softwares básicos em computadores e notebooks.
Suporte técnico remoto através de ferramentas como TeamViewer, AnyDesk, PCAnywhere,
Microsoft Remote Desktop.
Uso de ferramentas ITSM para registro e documentação de chamados.
Central de atendimento para recebimento, triagem e encaminhamento dos chamadospara os
atendentes de primeiro, segundo e terceiro nível.

SUPORTEABANCODEDADOS
Execução de 6.000 USTde suporte a banco de dados com os seguintes itens
e

Garantir a manutenção, segurança, integridade, e funcionamento de ambientes de banco de
dados Oracle

e

Criação deinstancias de banco.
Criaçãoe manutenção de rotinas de backup e restore
Migração de dados.
Definição de permissão de acesso.

e

e
e

gg
' 7

e

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVAIAÇÂO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
e
e
e
e
e
e
+

Extração e mineração de dados.
Otlmizaçãode performance(tunning).
Gerenciar usuários e permissões de acesso ao ban''''' dp dadas
Projetosfísicos de banco de dados
Padrões de implementação
Monitorar e otimizar desempenho
Identificar e sugerir tecnologias adequadas

CIVILDAENCRUZILHADA
da Salva - Villa da Situa
:feitas de f.!elo

581

X
Çf'eF

&lb tittítü)

SUPORTEA INFRAESTRUTURA
E REDE

Execuçãode 10.000 USTde suporte a infraestrutura com os seguintesitens
e
e
e
e
e
e
e
e

Manutenção e configuração de ambientes Active Directora
Manutenção e configuração de ambientes Exchange
Manutenção e configuraçãode ambiente Windows
Manutenção e configuraçãode ambiente Linux e Unix
Administração de sistemasde virtualização como VMWare e Hyper-V.
Manutenção de servidoresde aplicaçãocomo Apanhe,Tomcat, llS e JBoss.
Manutenção, configuração e uso de ferramentas de monitoramento como Zabbix e Nagios
Manutenção e configuraçãode switches.

e

Manutenção e conülguração de DNS em ambientes Windows e Linux

e

Manutenção de rede física de computadores.
Manutenção de rede logica de computadores.
Configuração de tabelas de roteamento.

©

e
©

e

Manutenção e configuração de ambientes de firewall.
Manutenção e configuração de ambientes de antivírus.

e

Manutenção e configuração de storages.

e

Manutenção e configuração de ambientes de desenvolvimento para diversas linguagens e
plataformas, dasquais fazem parte: .NET,PHP,IOS,Javae Android.
Monitoramento de funcionamento de sistemas.

e
e
e
e

Implantação e treinamento de novos sistemas
Documentação de uso de sistemas.
Criaçãoe manutenção de Site Backupcom alta disponibilidadede backup/restore.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS
a

Utilização de Metodologia Geral de Controle de Atividades atendendo aos padrões CMMI (Capacity

Maturity Model Integration), ÚTILCOBIT, PMBOK (Project Management Body of Knowledge) e
Certificação NBR IS0 9001:2000.
b

K
Ü

Todas as manutenções são realizadas de forma remota ou presencial, dependendo da necessidade do
usuárío.
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVAIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
C

O contrato atende a totalidade da infraestrutura e usuários do Ministério dos Transportes, incluindo a
Secretária Especialde Portos e Secretaria de Aviação Civil, o que compreende 26 Estados,l Distrito e
mais de 2000 Municípios de forma simultânea, contabilizando um total mínimo de 10.000 servidores,
colaboradores e terceiros.

Alegamos ainda, que a empresa possui estrutura técnica e de pessoal com capacidade para execução dos
serviços. Nos projetos estão envolvidos os seguintes profissionais: Gerente de Projetos, DBAs, Especialistas
em rede, Especialistasem suporte, Especialistasem sistemas e Especialistasem infraestrutura.

Atestamos ainda, que os serviços são executados dentro das normas técnicas aplicáveis e recomendados, bem

como, os padrões de qualidade e acordo de nível de serviço definido no contrato e aos padrõesCMMI, ITIL
COBIT.lso/IE 20000-1:2005, PMBOK e Certificação NBR IS0 9001:2000, estão sendo cumpridos
satisfatoriamente e dentro do prazo estabelecido, nada constando em nossos registros, até a presente data,
que desabone comercialmente ou tecnicamente a contratada.

Brasília/DF, 06 de novembro de 2017

Informação
Ministério dos Ti;ánsportes

Coordenad-

?
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MINISTÉRIO DOS 'iKANSPORTKS, PORTOS E AI/CAÇÃO CIVIL

TERMO DE CONTRATO N' 05 /2017
Processo
n' 00045.004659/201
6 --94.

TERMO ' DE
PRESTAÇÃO

CONTRATO' -:DE
DE

SERWÇOS

' N'

05/2016,QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO, POR m'TERMÉb10: bO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL E A
EMPRESA LINKCON LTDA EPP.

A União,.porintermédiodo MIN]STÉR]O DOS TRANSPORTES,PORTOSE AVIAÇÃO
CIVIL, com Sede:Bloco "R" da Esplanadados Ministérios, Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ/MF
sob o n' ,37.115.342/0001-67, neste :atQ.mpresentado pelo Subsecretário de:: Assuntos

Administrativos, do Ministério dos Transportes,Portos e Aviação Civil, SenhorWALLACE
MOREIRA BASTAS, ,portador da Cédula. de. Identidade n' 099602880, expedida pela
SECC/RJ, e ÇPF Bo034. 165.207'50, no uso das atribuições conferidas pela Portaria/Casa Civil

\

da Presidência da República.n' 1.421, publicada no D.O.U. de 21/10/2015 e da subdelegação
de competência que Ihe confere a Portaria/SE/MT ii 28:1, de 05/10/2010, publicada no D.O.U.
n' 192, de 06/10/2010, denominada simplesmente (ONTRATANTE e a empresa LINKCON
LTDA EPP, situada à Rua ManDeI Ramos de Souza,.n' 83, na cidade Lagoa dó Carro-PE,CEP
55.820-000, imcrita no CNPJ sob . n' 05.323.742/0001.-71, por diante denominada
CONTRATADA, representadaneste ato por PALOMA CARRERAS BRANCO, portadora
da Cédula de Identidade .n' 5613493, expedida pela SSPI/PE,. e,CPF n' 038.380.334-93,
segundo a documentação constante do Processo'Administrativo n' 00045.004659/2016 -- 94 e
do Edital do PregãoEletrõnico CDRJ n' 17/2016, e seus anexos,da COMPANllnA DOCAS
DO RIO DE JANEIRO

-- CDRJ, que, independentemente de transcrição,ficam

fazendo parte

integrante e complementar deste instrumento, têm entre si justo é avançado, celebrar o presente

Contrato, com flilcro. na Lei n'. l0.520/2002; nos Decretosn' 3.555/2000.n' 5.45Ó/2005e n'
7.892/2013, no Decreto n' 2.271/1997, na Lei Complementar n' 123/2006,subsidiariamente,
na Lei n'. 8.666/1993, na Lei n' 8.248/1991, ho Decreto n' 7.174/2010 e nas demais disposições
legais pertinentes mediante as seguintes cláusula e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OB.mTO
Constimí objeto deste .imt:rumento a '»res

ção de sen'idos de maderiz&ação admfizísfrafft,a

poríwária»,confomleas especiãcaçõe!;Ê9q?tantos
do Tçmio de Referência,no Edital de
PregãoE[etrânico CDRJ Qo17/201Hq:iiüí\$t(iiliyta da CONTRATÁ])A, anexaao Processo
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Adlninisüaüvo.no 00045.0046Sg/2016 -- 94, que passam a
instrumento, independentemente de transüição.

PARÁGRAFOÚNICO

CLÁUSULASEGUNDA VALORDOCON'l'RATO

UNIA
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UST 9.800

4

UST 6.000 .Scfvicosde ArlminietrnnHó
Serviços de Adminisuação dn
de laün-.
Banco ,IA
de n.JM
Dados nla'ral
(UST4)

6

UST

!o.ooo

7

UST

lO.ooo

Sewiços de Consultoria de Gestão Processual(UST3)

Serviços de Suporte Técnico(UST6)

Serviçosde SuporteOperacional(UST7)

R$ 112.00

RS 80.00

RS Rna (no ao

RS'79.96

V:Alar,TONAL

PARÁGRAFOPRIMEIRO
O valor. de que bata esta Cláusula abrange..todasas de:ipesascom adminigüação, mateüais,
mão de obra, leis sociais, tmbálhistu e 6écais,. equipameütog auxiliarem lidos os uibutos
incidentes e demais encargos, e3ri6m,todo o necessário pom a meéução-dos serü®s.

CLÁUSULATERCEIRA-PRAZOS
O prazo de duraçãodesteContentoé de 12(doze), Eneses,.
contadosa parti' da data de sua
assinatura,podendo ser prorrogado na forma do aü 57, $ 1';dà Léi nó. 8.666/93.

PARÁGRAFO úlwao
O prazo nlatiüo à.garantia.dosscrviços

pr«tados será de 24(vinte e quaüo) meses, contados a

patür da data de emissãodo Temia de Aceite De6nitivo.

CI,ÁUSU,A QUARTA - ÊSPECmCAÇÃO E DESCmÇÃO DOI SERWÇOS
A especi6caçãoe a descrição completa dos serviços otÚéto deste Contrato encoiiüam-se no
item "3" do Tempo de Reberênçia do Edital do Pregão Elebõnico do 17/2016.

CLÁUSUI,AQUUÜ'A- PAGILMPH]O
}
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O pagamentopelos serviços prestadosserá efetuado seguindo o
como o que consta no item 10 do Temia de Referência

lláusulà bê

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias da data da apresentação da nota fiscal/natura
devidamente conferida e certificada pela FISCALIZAÇÃO
e contendo a descrição detalhada
dosserviçosexecutados.

PARÁGRAFOSEGUNDO
A apresentaçãoda nota ãsca]/naturadeverá ocorrer no prazo de até 5(cinco) dias úteis,
contados da data final do período de adimplemento da parcela de contratação a qüe se refere.

\

PARAGRAFOTERCEIRO
O MTPA, quando do pagamento da nota fiscal/natura, procederá à retenção dos tributos e
contribuiçõesdevidos pela CONTRATADA.

PAKÁGRAPOQUAnTO
O pagamentoda nota fiscal/natura,efetuadoapós a data limite fixada no Parágrafo.Primeiro,
ocasionará, a contra dela, a atualização do conespondente valor, pela variação do IGP-M, "pro

rata die", calculado pela Fundação Getúlio Vergas -- FGV, ou, se extinto, por qualquer outro
índice a ser acordado entre as partes.

PARÁGRAFO QÜWTO
.Junto à nota fiscal/natura,.a CONTRAI'ADA apresentarácópia das Certidões Negativas de
Débitos -- CND, do INSS, do Certificado de Regu]aridade do FGTS, Receita Federal, Estadual

e Municipal,devidamente
. autenticados,
ou apresentação
do RegistroCadastralno SICAF
atualizado contendo as infomiações sobre a validade das citadas certidões, bem como o
comprovante de pagamento do Imposto Sobre Serviços que for devido, de responsabilidade dà

CONTRATAM)A.e pago ao Município, em guia própria ou' a Regularidadeno Sistemade
Cadastro de Fomecedores.-- SICAF, salvo a Certidão Negativa de Débitos TrabaUiistas, que
deverá ser apresentadapor ocasião de cada pagamento.

PARAGRAFOSEXTO
Havendo previsão na legislação, o MTPA reterá o percentual previsto do valor bruto da nota

fiscal, naturaou recibode prestação
de serviçosa. título de "RETENÇÃOPARA A
PREVIDENCIA SOCIAL", ds quais deverão ser acolhidos à rede bancária, em nome da
CONTRATADA,

até o dia 20 (vinte) do mês seguintelao ato da emissão do respectivo

documento.

PARÁGRAFOSÉTIMO
Havendo erro . na :apresentação da Nota Fiscal/Futura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, cimunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação : financeira pendente,: decorrente. de penalidade.:imposta ou ;inadimplência, o

pagamentoficará sobrestadoaté que a respgçgyaCONTRATADA providencie as medidas
# s6r.='-.
/

B
Cofnulte Autenticidadeam: www:yPe.Jin.bifbelodjgital
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'liÇ.

smeadoras. Nesta hipótese, .o prazo pam pagamento
regularização da situaçãoj.não acanetando qualquer 6nm

PARÁGRAFOOITÁVO

CLÁUSULASEXTA

OBRIGAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Sãóobrigaçõesda CONTRATADA
a) Cumprir a execução total dos serviços discriúlinados Rege.Contento;

b) Realizar os
serviços em esüita Observânciaà 1%ralaçãoque rege a matéria do óbjeto
contratual;

FISCALIZAÇÃO

do Contrai):

os com a observância dos praz)s estabelnidos pela

d) Prestar tiOS os esclarwimentos técnicos que Ihe forem solicitados pela FISCALIZAÇÃO

e) Alertar e
orientar, previamenü, sobre os assuntos que possam a$etar a realização dos

serviços;

apontados em seuspareceres e relatório explicações pomienolri;zeidas,por escrih, dos ássimtos

snwços obüetodesteCo as inbrmâções qué venha a tn em consequênciada execuçãodos
b) Assumir integral responsabilidadepor quaisquer-danosque cansa' ao MTPA ou a terceiros
aecotrentes de sm culpa ou dolo na exnução dos serviços obien dose Contrato; '

"'' ""

i) Mmbr, .durantetoda a agência do Conüato, em compatibaidadecom as obrigações por ela
usumida, todas w condições de habilitação e qualiâcação dividas nalioitação;
'.

j) Comparecer,atfav& do seu ResponsávelTMm.]WI'PA;
k) Fornecer todo o Êenamental. M

.olicitada,pem assessorare

de ol)m,. bem como qualquu estrutura quu sqa necessária

1)Respeitar as nomim e os procedimentos de controle e acessoàs dependências.dó MTPA;

m) R«ponubilizar-se pelas despesas deconentes do deslocamento dos pro6ssionais . da

CON'lRATADA;

,.-''''':

/«
7'DISTRITOJUDICIARiO
DA

"""A

" "''"
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aüvtdadesportuárias

de trabalho de maneim a não prdildicn o füncionaqento

muênoifâo M.rPA. utrem o objeto contratado,no todo ou em.parte, sem prévia e expressa
p) Reconhewr que o MTPA não ;manterá qualquer vínculo de natureza. trabalhista com
profissionais e empregadosda CONTRATAM)A.

PARÁGRAFOSEGUNDO

:na'=hKm:â=;======am.HãB;a

«",

PARÁGRAFO TERCEIRO -- São obrigações do M'l?A:

mstaemítltpmua reaijn=g?das atividades relacionadas com o serviço conüatado;
Conüatni âxando prazo para a sua coriQá);

uas

entuais impeMeições no curso da :execução do

c) Prestar AD infomlações e os esclarecimentos que .possam su

solicitados pela

d) Cumprir as condições de pagamento estabelecidas neste Contrato;
est Nãocipermitir

a entrega de serviços . em dêsãcordo com as condições previamente

obrigaçõesno todo ou em parte os sel; açose/ou soluçõesexecutadosem desacordocom ai

CLÁUSULA sÉ'mMA - GARANTIA

â

RÜ$B
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A garantiaWdeú ser realizada por qualquer das fomlas estabelecidas.no $ 1' do artigo 56 da

PARÁGRAFOSEGUNDO

,'

â:SU=HÜHU$U=P#=='=H=ê:====m
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www.tipo.]
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P
inexistência de qualquer débito. cola
o MTPA,
monetariamente.

(

@

quando em düüeiro,

PARÁGRAFO'TERCEIRO
.Em caso de adibünento ao premi
Conüato, importando tal fato na elevação deveu valor total,.
a CONTRATADA se obriga a ieÊorçorptoPOKionalmente ã garantia postada.

CLÁUSIJLA OITAVA - RESPONSABILIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO

\

PARÁGRAFOSEGIJNDO
À CONTRATADA

cabe assumir a responsabilidade por:

H

:m ':

!; K m

mWsgF=:e-B=Ü

ãsE ãg?.im:=Ün:f«-

d) Encargos fiscais e comacígk que ]he caibam, resulbntes desta coütrtltação.

PARÁGRAFO'lERCEIRO

PARÁGRAFOQUARTO
São expnssamente vedadas à

CONA:Ae4:

$'
www.tape .lus.brlselodlgital
consulte Autentlclda(

l

@

«"

ÓBX

a) A contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal dó M'l?A durante a vi

desteConüato;
b) A veiculação de publicidade acerca deste Conbatos salvo se houver prévia autorização da
MAPA;e
-: '
'
c) A subcontmtaçãode ouça empresapara a execuçãodo objeto deste Contrato sem prévia e
expressaanuênciada MAPA.
'

CLÁUSULA NONA'- mSCALIZAÇÃO
Os serviços serão ãscalizados por órgão, comissão ou técnico designado pelo MT?A,
denominado

simplesmente

FISCALIZAÇÃO,

independentemente

de

qualquer' 'ouça

superwsão, assessoramentoou acompanhamento dos serviços que 'tenham a ser detemiinados
pelo M'l?A,

a seu exclusivo juízo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A FISCALIZAÇÃO não excluiránem reduziráa responsabilidade
da CONTRATADA.
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade relativa à exectíção dos serviços, de
seus empregados?prepostos ou contratados, e, na sua ocorrência, não implicará em
córresponsabilidade do M'jlPA ou de seus empregados ou prepostos.
'

PARÁGRAFOSEGUNDO
Todas as ordeneicomunicados,instruções,reclamaçõese, em gemi, qualquer entendimento
entre a F]SCAL]ZAÇÃO
e a CONTR.ATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas,
não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações ftlndamentadas em ordens ou
declaraçõesverbais.

PARÁGRAFOTERCEIRO
A tolerância ou o não exercício pelo MTPA de quaisquerdireitos a ela asseguradosneste
Contrato ou na lei em geral nãoimportará em novação oü renúncia a qualquer dessesdireitos.

PAKAGKAPOQUAKTO
Das dwisões da FISCALIZAÇÃO poderáa CONTRATADA recorrer,no prazo de lO(dez)

dias úteis, sem efeito suspensivo,
ao Diretor-Presidente
do M'lPA, através'da
HSCALIZAÇÃO.
PAnAGKAPOQuuNvo
A FISCALIZAÇÃO
do MTPA reservar-se-á o dheito de impugnar os serviços que não forem
realizados a contento, 6içando a CONTRATADA
na obrigação de refmê-los sem qualquer

ónusliaraa MTPA.

...,""====
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PARÁGRAFOSEXTO
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PARÁGRAFO SÉTIMO

E1==:8H=
;='z=;ãlü'er"hmum?:
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CI,ÁUSUI.A DÉCIMA

.REAJUSTAMENTO DE PKXêOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O rleduste será calculado segundo a seguinte Ê5nnüla gaal:

Onde
R: valor do reajuste procurado;
V: valor contratual a ser re custado;

lo: ílldice inicial..te&ie.n ao índice Conespondenteà.data de apresentaçãoda proposü;

PARÁGRAFOSEGUNDO
.Nos misses "bseq«nbs ú prüneüo o hM@o

CLÁUSULA DÉCIMA P]

!

PENALIDADES E MULTAS

.J

Multa dó:

7" DISTRITOJUOICIÁRIO
OA .CARTÓRIO
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Eecifü,. lg de iüneirü de Zõ18. [êl tut.
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a) 0,5%(cinco décimospor cento)ao dia sobreo valor do Conrato em caso de atraso

b) 10%(dezpor cento)sobreo valor do Conta
período superior áo previsto Qa alínea "a";

; to' em caso de atraso

. execuçãodo obeto, t)or

obrigação
assumida;ente)
sobreõ valor total dd Conbatoem casode ióexecuçãopanial da
.obr gação meda.cento)

sobre o valor total do Contrato, em caso de inexecução total da

Decreto no 5.450/05; atar e contratam,na forma do art. .7' da-Lei-n .10;520/02,e do art. 28 do
3. Descredenciamento do SICAF ou dos Sistemas de Cadastrâmentosde 'Fomecedons a que se
nÊere d incisa XIV do art. 4' da Ini Do.l0.520/02, pelo pmzo de até 05 anos. . . '

/

PARAGltAFO PRIMEIRO

/

As sançõesde multa podem sef aplicadasà CONTRATADA junto a de impedimento pam
licitar e conUatarcoH a União e com a de descredenciamento
do SICAF, picandoo M'lTA.
desde logo, autorizada a descontar do pagamento a ser eâetuadoà CONmTmA

multa devida.

o talos da

PARÁGRAFOSEGUNDO
Se o valor a.ser'pago à CONTRA:l'ADA não for suülcientepara cobrir o valor da multa, a
diferença serádescontadada garantiacontratual.

PARÁGRAFOTERCEIRO

,'''

Se o. valor do pa11unentoe da garantia fonm insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15(quinze) dias, coitados da comunicação oficial

PAKÁCRAPOQUAKTO
Caso a garantia sda utilizada, no todo ou em parte para o pagamenb.da multa, aquela deverá
ser complementada no prazo de até lO(dez) dias úteis, contado da solicitação do MTPA.

PAKÁGKApoQuimTO

==.'UH
PARÁGRAFOSEXTO
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PARÁGRAFO SÉTIMO
O pagamento das penalidades

compensatório, admitháo, por Conseguinte, o

nssarcimento por perdas e.danos.

CLÁUSULA DÉCIMA 8EGUlqDA- INEXECUçÃO E RESCISÃODO CONTRATO

a) se o Contrato âor üansÊerido.a ousem no todo ou eni puto, sem préüa eiexpressa anuência

,''''"~

b) se a CONTRATADA

aptmtar

qualquer resultado insatii&tório do ponto de vista.técnico;

c) sea CONTRA:l'ÁDA impedirou di6cütar l ação da HSCAl;lzAÇÃo;

)

e) se bowm alteração
do EstalidoSocal ou s serviços
colÍtratados; ou da estriüuada

$

ü u: sá====r"f'""-«:
ãhs=ü=!,=w
;

PARAGRAFOPRliWEIRO

.'

PARÁGRAFOSEGtJNDO'

m:U =?=:"U#Ü©TRãü©='ÜWT:.=Ê=uü
enUegará ao

CARTÓRIO

Consulte Autenticidade em: www.ljpe.Jus.br/selodlgltal

g
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pll:El;jlidadedesh Após a aprovaçãodo relatório, o MTPA pagaráti3dâsas despesase
J

PARAGRAFOTERCEIRO
.Fica custado que a CONTRATADA renunciara expmssamenteao direito dç retenção dos
documentos de propFedade do MAPA, a partir da comunicação da rescisão.
CLÁustJLA

DÉCIMA TERCEIRA -=RECE131MENTO DO OB.FETO

O oUetodesteContento
serárecebidol)elaFISCALIZAÇÃO

Hãâ=":m;m"':â;'="=w:='ü 'b
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante

tempo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação
=ntoria que comprove a adequação do objeto aos temos contratuais,'observado o disposh no

CLÁUSULA DÉCIMA QUAKTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

HB$!#u..:üüw«==üv.m :: ü: :t:=ü
serão de exclusiva responsabilidade.da.parteobrigada ao pagamentodos mesmos na lama

aenmaa peia iegnlação üibutária, sem que Ihe assista o dinito a qualquer rwmbqlso pela ouça

parte,'selaaquetítulofor. :;

,

': .

'

'

c'

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SIGILO
À CON'lRATAI)A
é vedado; sób as penas da: lei, prestar infomiações a terwiros sobre a
naturezaou o andamentodos üabalhosobjeto dêsteContrato, bem como divulgar atravésde
qualquer meio dê comunicação, dados e infomles nlativog. à execuçãolhos m.elmos, à
tecnologia adoüda e à documentaçãotécnica envolvida, salvo por expressaaütorimção -escrita

.r'

g'

I'''\.

CLÁUSUI,A DÉCIMA SEXTA -:CESSÃO
A CONTRATADA

não poderá ceder,,.sub-roga, negociar, ou, por- qualquer'fomla ou modo,

===;='=s:=:::=':=süíhii='üe:'u
hÜ:ÊÊ
expressaautorizaçãopor escrito do M'rPA:

' ' ' :- . .'

PARÁGRAFOÚNICO
pelo Mll?A . não eximirá . .a
q de todos.ostemos é condições

]

,#'
Consulte Autenticidade em: www.ljpe.jus.br/selodigital
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CI,ÁUSULA.DÉCIMA SÉTIMA

RUBRICA
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CLÁUSIHA DÉCIMA NONA .Vm'CULAÇÃO

CLÁUSULAVIGÉSlhIA ttmLiCAÇÃO
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.CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
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Consulte Autenticidade em: www.tape.Jus.br/selodlgital
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ATESTADODECAPACIDADETECNICA

Data: 30/06/2017
Ref.: PREGÃO ELETRONICO NO078/DALC/SEDE/2013

Atestamos para devido fins, que empresa LINKCON LTDA EPP, com sede na
Rua ManDeI Ramos de Souza, 83 - Centro -- Lagoa do Carro - PE, inscrita no CNPJ
sob o no. 05.323.742/0001-71,que a referida empresa está executandoserviços, de

forma satisfatória,para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero, sediada na SCS Quadra 4, Bloco "A', Ed. Centro-Oeste- BRASILIA/DF
inscrita no CNPJ sob o no 00.352.294/0001-10,sob o Contraton'140-0S/2013/001
.
desde 13 de janeiro de 2014 até a presente data e com contrato ainda em vigor,
prestando serviços de:

Prestação de serviços técnicos especializados e contínuos em Tecnologia da
Informação, compreendendo o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de
informação. em regime de fábrica de software. na forma de mensuração dos serviços
por resultados alcançados e verificados até o momento a execução de 12.200 pontos
defunção.

DETALHAMENTO DOSSERVIÇOS
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SERVIÇOSDE DESENVOLVIMENTODE SISTEMAS
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Metodologia de Sistemas da INFRAERO (MSI).e a Metodologia de Gerenciamento de
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Projetos da INFRAERO (MGP) e Metodologias Ágeis, em suas versões vigentes ou nas
indicadas à LINKCON, aplicados os procedimentos necessários à garantia da qualidade
ã dos serviços entregues
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Ê que tenham sido iniciadospela INFRAEROe iniciou o desenvolvimentode novos
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ê sistemas de acordo com as solicitações da INFRAERO.
. ! Quando solicitada pela INFRAEROo desenvolvimento de apenas parte de um sistema,
ã as disciplinas aplicadas pela LINKCON foram as descritas abaixo:
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DISCIPLINAS APLICADAS
Requisitos
Análise e Design
Implementação/Teste
Implantação
Gerencíamento de Configuração de Software
Gerenciamento

de Prometo

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
e

A LINKCON vem realizando a manutenção dos sistemas lá em produção na
NFRAERO. com o objetivo de prevenção. correção de falhas, implementaçãode
melhorias ou adaptações. em conformidade com a MSI.

e

São considerados serviços de manutenção:
. Manutenção Corretiva: correção de falhas e defeitos identificados nos sistemas
em produção, abrangendo comportamentos inadequados que causem
problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação
a requisitos aprovados pelo gestor da aplicação.
©
Manutenção Adaptatíva: adequação no sistema em decorrência de mudanças
de ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico,
mudanças de versão, linguagem e SGBD, que não impliquem em inserção,
alteração ou exclusão de funcionalidades.
Manutenção Perfectiva: adequação no sistema para promover mudanças de
interface e layout, sem alteração de funcionalidades sob o ponto de vista do
usuario.
Manutenção Evolutiva: está associada às mudanças em requisitos funcionais do
sistema ou necessidades que irão prover mais benefícios. ou seja, a inclusão de
novas funcionalidades e/ou alteração e/ou exclusão de funcionalidades.
A manutenção evolutiva, a depender do tamanho, da complexidade e a critério
da INFRAERO, é realizada em conformidade com a MGP e a MSI, englobando
toda ou parte da documentação exigida nas respectivas metodologias.
Os serviços de manutenção compreendem náo apenas a modificação do código
propriamente dita. mas sim todas as atividades necessárias para entender e

registrar em maiores detalhes a mudança, Identificar a melhor solução e
implementar as alterações para atender a manutenção solicitada na Ordem de
Serviço.

Os sistemas desenvolvidosque entram em produção no ambiente da
INFRAERO, durante a vigência do contrato, são considerados como sistemas
legados, sujeitos às manutenções referidas nesta contratação.
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 4 - Bloco A - Lotes l 06/1 36 - Edifício Centro oeste
CEP 70304-906- BRASILIA - DF - BRASIL
Fine:(Oxx)(61} 3312 - 2468 Fax:(Oxx) (61) 331 2-3303
Homepage: httn://www.infraero.aov.br
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Os sistemas adquiridos no mercado pela INFRAERO,sem a aquisição do código
fonte, que entrarem em produção. são considerados como sistemas legados, no
entanto, não estão sujeitos às manutenções referidas nesta contratação.
Os sistemas adquiridos ou absorvidos pela INFRAERO acompanhados do
código fonte. que entrarem em produção, são considerados como sistemas
legados, sujeitos às manutenções referidas nesta contratação.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
Desenvolvimento e a Manutenção de Sistemas de Informação. em regime de Fábrica de
Software abrangendo até a presente data:
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Prestação de serviços técnicos de TI voltados ao desenvolvimento e manutenção de
sistemas na plataforma Microsoft .NET com linguagem de programaçãoC#, utilizando
arquitetura em três ou mais camadas. com 2.000 pontos de função;
Prestação de serviços técnicos de TI voltados à manutenção de sistemas na linguagem
Oracle Forms/Reporta, com 1.000 pontos de função medidosl
Prestação de serviços técnicos de TI voltados ao desenvolvimento e manutenção de
sistemas, executados no modelo interativo e incremental RUP (Rational Unified
Process), com 1.800 pontos de função medidosl
2.700 Pontos de Função (39.150 hora/homem) em Serviços de desenvolvimento nas
linguagens JAVA (J2SE e J2EE utilizando frameworks como JSF, PrimeFaces.
Hibernate, JasperReports, BouncyCastle, entre outros), JAVASCRIPT, JSP. HTML e
VISUAL BASIC, incluindo o desenvolvimento, implementação, testes de sistema,
manutenção corretiva e evolutiva de sistemas.
4.700 pontos de função em Serviços de Desenvolvimento nas linguagens ASP, ASP
NET 3.5 e versões superiores utilizando os servidores de aplicações MS llS 7.5 da
base computacional da INFRAEROI
Serviço de análise de sistema com ênfase na Análise de requisitos, Análise de negócios,
Arquitetura de softwares, Levantamento de dados, Modelagem UML, Modelagem de
dados, Especificações de módulos e documentação, Treinamento de usuários,
Treinamento do corpo técnico e Garantia (manutenção corretiva);
Serviço de administração de dados, configuração de SGBD (Oracle llg, MS-SQL
Server 2008, PostgresSQL 9.x e MySQL 5.x), otimização de consultas, monitoração de
desempenho, segurança de dados, administração e qualidade de dados, modelagem
logica e física de dados, tunning de SGBD e configuração e utilização de ferramentas
de gerenciamento do SGBD;
Serviços de web design para concepção e manutenção do ambiente visual que passam
desde a prototipação,criação e estruturação dos layouts a fím de atingir excelentes
níveis de UX (User Experiente).
A gestão de projetos de desenvolvimento e manutenção de software foram baseadas

desde o início dos serviços prestados pela LINKCON nas melhores práticas
estabelecidas pelo Project Management Book of Knowledge (PMBOK), realizada por
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 4 - Bloco A -- Lotes 106/136 -- Edifício Centro Oeste
CEP 70304-906 - BRASÍLIA - DF - BRASIL
Fine: (Oxx)(61) 3312 - 246B Fax=(Oxx) (61) 3312-3303

Homepage:http://wwwinfraero.aov.br
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Especialista Certificado em Gerenciamento de Projetos pelo Project Management
Institute (PMI), foram também utilizados para realização dos serviços acima descritos:
Metodologias Ágeis, Metodologia Geral de Controle de Atividades, atendendo aos
padrões CMMI (Capacity Maturity ModemIntegration) e Certificação NBR IS0 9001 :2000.

Os serviços acima relatados. totalizaram até o momento 12.200 pontos de função, os

+

quais foram mensuradosna técnica de Análise de Ponto de Função (APF) do
International

Function Point Users Group

(IFPUG). realizada por Especialista

Certificado em Ponto de Função (Certified Function Point Specialist - CPFS) pelo
IFPUG

e Para realização dos serviços acima descritos foram utilizadas: Metodologia Geral de

Í''x

Controle de Atividades atendendo aos padrões CMMI (Capacity Maturity Model
Integration) e Certificação NBR IS0 9001:2000., PMBOK e Modelos Ágeis.

AMBIENTECOMPUTACIONAL
A LINKCON seguiu os seguintes padrões de arquitetura, de infraestruturae de software
daINFRAERO:

Sistemas Operacionais
Servidor
8

8

Instalação em servidores de aplicação Linux RedHat versão AS6 64
bits

g
q

é gí;

Servidores Intel ou AMD multi-processados;
Instalação em servidores de aplicação Windows Server 2008 R2. 64
bits com o llS versão 7.51

.g

'

Total compatibilidade para execução em ambiente virtualizado
(VMWare ESX 5 ou superior);
As aplicações não utilizam servidores exclusivos e convivem
harmonicamentecom outras aplicações. produtos e serviços;
Executa de forma clusterizada (Alta Disponibilidade)
redundância em site remoto (Ativo-Ativo)l

e

Suporta implementação de mecanismos de balanceamentode cargas

8

Executa de forma a manter o serviço ativo em sltes remotos
IGeograficamente Distantes) em modo Ativo-Ativo, a fim de garantir

AltaDisponibilidade.

'

e com
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3312 - 246B Fax:(Oxx)(61)

331 2-3303

Homepage: httD://www.infraero.aov.br

Continuação

Atestado de Capacidade Técnica

BANCO DE DADOS USADOS NO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO
Microsoft SQL Server 2008

Oracle l lg;
MySQL 5.1 rl
PostgreSQL 9.3;

Cliente Oracle ODT e MySQL para acesso as bases de dados nas
versões dos bancos utilizados.

BANCO DE DADOS USADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Microsoft SQL Server 2000
Oracle 9i;

MYSQL4.1;
Cliente Oracle ODT e MySQL para acesso as bases de dados nas
versões dos bancos utilizados.

PRATICAS DOPROCESSO
1. Engenharia de Software - Gestão de Requisitos

Trabalho com os provedoresde requisitospara obter um melhor entendimentodo
significado dos requisitos.

Obtenção e comprometimento dos participantes do projeto com os requisitos.
Gerencia mudanças nos requisitos à medida que evoluem durante o projeto.
Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos e produtos de trabalho.
Identificar inconsistências entre os planos de prometo,produtos de trabalho e requisitos.
8

P

Gestãoc e

Prometo - Monitoramento

e Controle

de Prometo

Monitoramento dos valores reais dos parâmetros de planejamento de prometoem relação
ao plano de projeto.

8
g

»' i3

Monitoramento

dos compromissos

Monitoramento

dos riscos

em relação

com relação aos identificados

Monitoramento

da gestão

de dados

àqueles

identificados

do prometo com relação

no plano de prometo.

no plano de prometo.
ao plano de prometo.

Monitoramento do envolvimento das partes interessadas em relação ao plano de
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropoduária
SGS - Quadra 4 - Bloco A - Lotes 106/1 36 - Edifício Centro Oeste
CEP 70304-906 - BRASILIA - DF - BF3ASIL
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Revisão periódica do progresso, do desempenho e das questões críticas do projeto.
Revisão. em marcos selecionados do projeto, as realizações e os resultados obtidos.
Identificar e analisar questões críticas e determinar ações corretivas necessárias para
trata-las.
e
e

Implementação das ações corretivas para tratar as questões críticas identificadas.
Gerência das açóes corretivas até sua conclusão.

3. Gestão de Prometo- Planejamento de Projeto

.

/''''\

Estabelecer uma estrutura analítica de prometo(work breakdown structure - WBS) de
alto nível para estimar o escapo do prometo.
Estabelecer e manter estimativas para atributos de produtos de trabalho e de tarefas
Definir fases do ciclo de vida do prometopara fins de planejamento.
Estimar custo e esforço do prometopara os produtos de trabalho e tarefas com base no
raciocínio utilizado na estimativa.
Estabelecer e manter o orçamento e o cronograma do projeto.
Identificar

e analisar

riscos do prometo.

Planejar a gestão de dados do projeto.
Planejar

os recursos

necessários

Planejar

habilidades

e conhecimento

para execução
necessários

do prometo.
para a execução

do prometo.

Planejar o envolvimento das partes interessadas Identificadas
Estabelecer

e manter o plano global do prometo.

Revirar todos os planos que afetamo projeto para entenderos compromissosdo
prometo.

: .;.$»:ó:m'*wn-.',-=--Conciliar o plano do prometocom os recursos estimados e disponíveis.
m+-31a;:W-.#lWgiMéglHIObter
o comprometimentodas partes interessadas relevantes responsáveis pela
ê
execuçãoeapoioàexecuçãodoplano.
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.{ uporte - Gestão de Configuração:
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- } Identificar os itens de configuração. componentes e produtos de trabalho relacionados

g=

.ge.b

uÊI -' Acompanhar as solicitações de mudança dos itens de configuração.

gÊ
gE

g =1Ê '=ã .« Controlar mudanças nos itens de configuração.
aã'un 3.= - Estabelecer e manter registros que descrevem os itens de configuração.
xecutar auditorias do configuração para manter a integridade dos baselines.
porte - Medição e Análise:

$.
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Estabelecer e manter objetivos de medição derivados de necessidades de informação
e objetivos identificados.
Especificar medidas para satisfazer aos objetivos de medição.
Especificar como os dados resultantes de medição são obtidos e armazenados.
Especificar como os dados resultantes de medição são analisados e comunicados.
Obter dados resultantes de medição especificados.
Analisar e interpretar dados resultantesde medição.
Gerenciar e armazenar dados resultantes de medição, especificações de medição e
resultados de análise.

Relatar resultados das atividades de medição e análise para todas as partes
interessadas relevantes.

6.Suporte Garantia de Qualidade de Processo e Produto
e

Avaliar objetivamente os processos selecionados em relação às descrições de
processo, padrões e procedimentos aplicáveis.

Avaliar objetivamenteos produtos de trabalho e serviços escolhidos com relação à
e

e

descrição do processo, padrões e procedimentos aplicáveis.
Comunicar as questões críticas relativas à qualidade e assegurar a solução de não
conformidades com a equipe e com os gerentes.
Estabelecer e manter registros das atividades de garantia da qualidade.

Informamos que todos os serviços estão ou foram prestados de maneira satisfatória

e dentro dos padrões de qualidades exigidos pela Infraero. nada constando em nossos
registros, até a presente data, que desabone comercialmente ou tecnicamente a Linkcon.

;"'''\

Por ser verdade este documento segue assinado pelo Superintendente de
Tecnologia da Informação, empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - l NFRAERO.

INSCRITASOBO N' O0.352.294/0001-1
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Romulo Augusto Britto Klein
CPF 029.473.931-98

Gerente de Suporte ao Serviço Compartilhados
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TERMO

DE CONTRATO

B

N' 0140-PS/2013/GOOI

ORDEM DE SERVIÇO N' OO1/2014
Primeira Ordem de Sewiço/Fornecimento do TC n' 0140-PS/2013/0001,celebrado
entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAEltO e a empresa LINKCON

LTDA-EPP
OBJETO:
Contratação de empresa especializada alara prestação de serviços técnicos
especializados e contínuos em Tecnologia

da Informação,

comprccndeildo

os

serviços dc dcscnvolvimento e manutenção de sistemas dc informação, eln regiinç de

tP''''\~

fábrica de software, na forma de mensuração dos serviços por resultados alcançados
e verificados para 10.000 pomos de função.

VALOR GLOBAL ESTIM.ADO:
R$ 5.245.800,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais).

CONSIDERAÇÕES:
]. Os serviços deverão ser prestados conforme picvisto no item 2 do Termo de
Contrato c deverão set observados os cumprimentos previstos, também, íto Edital
e Termo de Referência da contratação.

2. A emi)Pesadeverá comparecer, representada pelo Proposto designado, nas
dcpendêitcias da Super'intendência dc Tecnologia da Informação -- DATA, no

dia 2}/a3/2014 devidamente equiparada e apta a receber as Ordens de
Semiço que serão abertas para o serviço de desta'i'olvimcnto de sistemas.

Brtisília,
/â demarço de 20].4.
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ORçnMENTÁRlo

CONTRATAÇÃO,PREço E

cóDiGO

l .}

1.2.
!.,3.

A contratação,olÜetodeste Contenta.será execuRda;pelo icgime.de preço global
O pingo mensal contratual estimado é de R$ 437.150,00 (quatrocentos e trinta e
wte mil, cento e cinquenta reais) e global contmtml :estimado,para o })ei'iodo de
12 (doze) meses+de R$ 5.245.80a,00 (cinco iüilhõds, duzentos ç quarenta e cinco

mil .eoitocentos reais);
1.4.

O vellor global eontmtuRI estimado 6oi dividido Qm .12 (doze) parcelas iguais,
obÜetivando.o iateia. nQ Sistema de Contmto& da INFRAERO não sendo garantia
de l)agamento mensal à CONTRATA[)A.
!..5.

' ' :

'''--

'

O volume estimada em 10.000 ponha de hlnção .seü ÇQntmtado sob demanda,

sem garantia de urn consumo mínimo ao longo dos iw$es do contMto.:sendo

re$pónsabilidade
ekçlWiva da CONTRAI'ADA- se é$tnttut'at'a(}quada c
teinpestivamentecom vistas à execuçãotios $eíviços solicitados pela INFRAERO.
1.6.

AÜ' despesas deconêDtés da c( ntrãtaçao. do .dueto deste Contrato comerão por

conta dçrecursos próprios da INFRAERO alo ' :
' '''" '''
00] .3 1]05.038-1.201 18-3.
dm HtoCódigo Of$amentáriõ n'

2

PRAZO CONTRATUAL E liOCAJS l)E PRE$'RAÇÃO DOS SERVIÇOS
2;1

O praia çóRtrdílal será de 12 (doze) meses,colltade a partia'da data de cxfndição
da primein

.Ordem de gewiç.o, IHdenda sêr ptorrõgadõ ]jerr :íguail; ê suééÉsixós

jnríddost átéb líülte de 60 (sesiellta)meses,como preconizadono incisa ll do
aH. 11 1 do RECUA,ÁMEN'i'{.), a eritérioe cónVeniêóciada INFRAERO, mediante
lãvr8[ui'a de çoitespondenb Termo Adi.tive ç)uApostílanlento,.desdeque mantidas
todas 8s condições que. propiciaram a habiliMção da C.ON'TRATADA e. a
classificação de sua I'ropostã de Preços no feito ..licitatóiío. c autofb.ado
fortnalmente pela.autoridadecompetente,atendidos os seguintesrequisitos:
a)

quando os seNiçoa âoi'em prestados regulalnlonte;

" CON'l'RATÀDO dnãa unha würido qualquer punição de natureza
+'dlantia contratual ' .f...yp,Üyp:W-Tuo cumprnnento üo prazo üe ehtreg8 dü

ã
Consulte Autenticidade em: www.IJpe.Jus.br/selodlgitat

.$

\

,-#©'

'i$$j,'

W%=-w'
'4,..: ..:1
/'F

c)

a Administração gind4.tenhainteie$se na realizaçãoda sçiviço}.
.Administmção;

ntmto

pet.maneçü

economiwmente

vant4osó

pâm

a

o Valor .da contrato set'á considerado \ antayüso para a Administração

quando 6or igual ou infer'ior aó esticado pela.Administração pam a
realização de nova licitação.
é)

o CONTRAI'ÁDO

2.i';l

' :

concorde cxptessamentc coM a prorrogação

Nü hipóte$ i#, aplicação de penalidade, çoln natureza pecuniária à
CONTRATADA. evenUa} prólrogação éontlãtual dar-ie-á apenas por
meio de Termo Aditivo.

2.2

J

a

Rubi.ié4ção
do çlçtmtç)desteContratono Diário Oficial da uóiãõ (DOU) e'
apresentação dü gamnt;a de êXécuÇãó do tBrmàdé contrato;

2.3

Os scwiêos contratadossaía: execiltâdos no: ablbiüntó da.CONTRATADA, que devçrá
providenciar tôda â idthCÉthttum de hRfdware e software, bem como todos os reclusos

Hsicos necessáriosà prestaçãodas serviços Oonüatados,nm ónus. adiéiónal para 8

2.3.t: Qualldo excepcionalmente necessário. serão exêeuffüo$ nâs dependências da

INFRAERO/SEDE, cm Bimília/DF, em qualquerdos en.dereços
.citados no Termo
l eferência, oortendo por Oollta da CONTRATA[)A
deslocomêhtos de seus pt'ofissionais.

as despesas com os

A CONTRATADA terá.uh pinzo de àté 30 ([r.iria) dias corados. a contar da data de
assinaturado Contrato, para se adequar a ãar início à:execuçãodos sewiços.
3.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1

O cnrrespondeóle documento dê Cobrança (Nata Fiscal / FatüfR) deverá wr
entregue no piõtóeolo geral da,INFRAllRO/S(He,

situada no Sctoi' Camel'cial Sul

Quadra 03, Bloco A, Tét'í'eo,Lota 17/] 8, Ed. C)scãfÁlvàrengai

O pagaluentoseü eHetuado
até ] 0 (dez)díw corridoscontadosa paitil' da datadé
apresentação do correspondente docunlentq de cóbfanç4 (Nota Fiscal / natura);
3.3

A documentação de cobmnçá 1lãoacei
CONTR.ATADA

l)ela FISCALIZAÇÃO será devolvida à

pam as devülas..eorrçções, çom as inf'armações que matiz ãnun

sua rejeição, cantando-seo ptnzo de Q5 (cinco) dim úteis para pagümeilto a pat'tir
de suâreaprüentaçãoc assimsuwssivãperttGI
3.3.1

A

dêvbltjção

dã

FisCALIzAÇÃo
7oDISTRITOJUDICIÁR10
DA

CARTÓRIODE

COMARCADERECIFE

Hf-ymtiâ,
R:ecife, le

Emi.: B
Válidactliã
Consulte Autenticidade em: www.ljpe.jus.br/selodigit

cobmnça não aprovada pela
ívó para que a CaNTIl.ATA DA
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suspenda a execução dos sewiços ou deixe: de ;efêtuar os pagamentos
devidos â9s seusempregados,.contmtadw c/Ol{fbrneçedoru;

33.2
Evenluaís acertos quaitto a acréscimos Qti .supressões de :valores deverão
consta' na Nata Fiscal de. Prestação de:SeNiços.Subst:quente.

3.4

3.4.!

Execução parcial ou deFejtuósados serviços;

3.4.2

Existênciade dúbia da CONTRATADA para cam q INf?RAERO,qu«:
eM outins instrumeRtw;

presente contrata au. de -oh.igaçâeÉ ajustadas

3.43
Não cumprimento de obrigíiçãü. çotlhatüi, hii)ótese éM que :o tiãgahentà
$caiá retido áté qüe QCONTRAI'ADA

atenda à cláusula. inüingida;

3',4.4

Descumprimento pela CONTRA'FADA
ou ,a INFRAERi(X

çlé. obrigações avançadas cgm

mente, possam pnludicar a exwução dós soWiços

3.4..5 Paralisação dos serviços por c\lIRa,da CONTRATADA.
3.5

3.6.

Í(l 'F !PCA/100)'NO' - il x VP.
onde

Atualização Financeira;

IPCA.: PeKentualatribuído ao.Índice Nacional de Preços ao Consumidor
N -

VP:

Ampla;
Número de dias entre a data pNvisla pata Q papal lema e a do ;êÊetivo
pagamento:;
Valor da parcek"êjê;:'pügq.

iC

Eml.:
R$2,ç'õ Tala:R$!,!9
Total:lí{ 4,eç
-iqun l\ hqr'' lurtal\
q&l lu%t 1% lqvf

VálidaCDIB
b 5eIQÇNÕ74203.11XFQ12G1602.02037
Consulte Autenticidade em: www.tape.Jus.br/selodigital
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F

enquadramentolegal, sob Reliade se nãa o fizerem, se sqeitarão à
retenção do imposto de renda é das ctjntribuiçõcs sobre o valor total do
dQcumênío fiscflf.
3.8.

3.91

O pagamento pertinente à última parcela do preço túensal estimado somente será
liberada após a CONTRATADA te!' cumprido integralmente todas M obrigações
contratuais;

A INFRAERO, oéótrêndo ardéin j:udicia], expedida MccliàntÉ "Mandado.Judicial
de Penhorade Crédito"rçteráo valor determinado
pelo Juiz c fará o
conespondentcdePósito, comunicando d fato à CONTRA'FADA;

3.10.

O pnsente Contrato se adequará do planto às condições que vierem a ser baixada

pelo .Poder Executivo au L.egislittivo, ilo bcahte à.política económica-brasileira, w
dela.divergente.

4

REAJUSTE/nxvlsÃÓDQPREço
4.]

Em caso de desequilíbrio da equação económico-Hinancêira. para os serviços
çontmtad(is, serão adotad08 ós critérios dc rev'isãó ou reaiüstarnento, CoiiFormc o
caso, como fomla de restabelecer as condições oiíginahpeiüe pactuadas.

4.].]

A rçvisãó poderáocorrer a qLlnlqLlcrtemi)o da vigência çohtratual, desde
que a paire interessada comprove a ocorrência- de Fato imprevisível,
supeweniciltc à 6omlalizaçãc}da:proposta; que importe, diKtamcnte, ein
mdoração de seus cilcargos-

4.1,].1

Em câw de revisão,a alteraçãodo preçodustada.;alémde
obedece'

aos requiÉins

rercFjdoé

no

item .ânteriór,

deve-i'á

ocorrer de fama proporcional à modificaç.ão tios encargos,
comprovadaMinta:ciÓsamcnte
poi ine:iode melüóFiãde (cálculoa
ser apresentada
pela parte inçerusada;
4.1.1.2 DenQBos fatos enwjadoms da revisão, nãa se incluem aqueles
everltos dotados

de previsibilidade,

parte ineKssa(]a a
6omltilação/aceitação

dü

cqo

caráler

possibilite

à

sua. aferição ao ie:lIRa da
proposta,

bem

çonlQ

aqueles

deéarrentes éxüluÉivamcnte dá vnt'unção inflãcionáfi% umü úez
que illseriqQ:l(est$Ê.Últimos, na hipótese de [e4ustalnentü;
/''(

Ü
g
'"""""' 1%
8
W

MiaiE:%'b:J%.R;llg:iÜl%11$um'''
Consulte Autenticidadeem: www.tape.Jus.br/selodigital
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4.1 .1.3 Não $eü concedida a revisão quando=

a) ausente a elevação de: encargos alegada. pela parte
intel'ossada;

b) o evento imputada como ei\usa dc desecjuilíbrio houver
ocorrido antes da 6orhulação da proposta deHinilíva ou ilpós
a Hino nação da vigência dQ co1ltnato;

'

ausente Q tIçÃo :de..çausalida(le

c ít

éntiç o evento ocorrido

inayoraçãodos encargos.atribuídosà paitç intcrwsada;

d)

a pane: ilttêrcssádallouvêr ilicofrido ém õtilbã pala
rtmyOnQão
de seus próprios cnçat'gosi ii\cluitklo-se, nesse
âmbito, â previsibilidade

4.1;:i.4

4.2

da ocos'rência cla evento.

A revisão seü eHettiadapor meio dc aditamento éontmtual
precedidade análise pela tNi;!tAERÓ.

O niqjustd seM adorado:.obrigatüi'iãinehté,pomo forma de compensaçãodos
efeitos das vadaçães iDí18cionáriãs, desde que dewrdda

12 (doze) meses, a contar

da data da apresentaçãoda proposta,de acordo éaln a Lei n' }'0.192.lde 14 de
Fevereiro de 200t,
4.2.1

O reajuste do preço contratada levará em.cpniíderaçâo o Índice Nacional
de PI'aços ao Consumidor' Amplo
INCA, :divulgado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística -- IBGE, ou outro índice crie çiçi; a
substituí'-ló.
4.2,2

Cpmpête 4 CONTRATA.DA: a iniciativa e o en.cargo do cálculo
minucioso de cada majuste:a scr analisado e aprovado pela INFRAERO,
jtlntan4.o-sça respébtiyal:discrimióaçõoe meàtotial de cálculo da t'eduste

e demaisdmumenk)s-çomprobatóri.os
do reduste pldteado.
4.2.3

O rmjuste sela efduado por meio de.aditaincntQconhatual, precedida de
análise pela INFRAERO.

4,3

A criação, alteração oy extinção de qu:lisquet tributos, quando oconidas .após a
data de apresentaçãoda proposta'definitiva c desde que acarretem comprovaclü
repcicussão no equiJíbria ecoitâmico-flnanceiio deste col)ti'ato, iilllilicará a revisão

de preçospara mais ou pam tronos. üdotando-secomo índice de çotteção a
alíquótã prevista na lei te$1)activa,devendo a iniciativa partir da pane intcrêssada.
4.4

Pói' ocmião do pleito de majuste ou de revisão: a. CONTRATADA devem

obscwnr o seguinte:

4
b)

requeNmento,com vistas à in4óração ou redução de preços
demonstração de delpqÊJÜtípí8:\ofn a ap(çsentaçãa de duas planilllas de
custoéj um8 do tem#oãtuall#oLiíi'aNã épica da prótüÉQ;

+

C

':-;.,
'

C
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cootprnvação.dos vala:i:esdos itens a.seiein repisadosou üedustados,
Gestaatravés de vivei'sos rtleios (revistas, períódicós, órgão públicos, etc.}.

devendo ..haver compatit)illdadç

e

Veracidade: das ' íntbrmações

apresentadas.

4.5

Constatada na instrução do processa ausência de elementos necessários c
suficientes para a avaliação dó pleito. a [NFli:ABRO deve fohnà]izaí.
prontamente. Of'ócio pnotoçolado à empwsa requerente, cona o oUetivo de clidir

eventualdireito de iHdcnimçãopólo Feri(idoem que a INFRAERO não se
})renunciou

4.5.1

soba a insh'ração do processo;

A. ÇQíj:espondência estabelecerá que a CONTRAI'ADA.

deve: aprece.ntar

os dados adicionais em data não superior a.5 (cinco) dias úteis a contar
do pewbimenta da mencionada.eomuilicação; e qtle:Q não cutnprimcnto

dü pomo :acan'Claraa análise do pleito tendo. poi' base somenn as
docuúentas aptescmadoi;
4,'5.1.1

Comi)lamentadaã doculllentáção hó prazo estabelecido pela
INFRAERO, po(!eiá ser .considerado,.reduste e/bu revisão, a
data dó pedido inicial protocóiizado na INFltAEkO, corlíomle
subirem3.1;

4.5.1.2 A INFRAERO poderá rmlizar diligências pam conferir ã
variação de custosategada pela..CONTRATADA ,

4.5.2

E vedada a inç]usãa, por ocn ião.do reÜusfe, (]e insumos não prevísto$ na

proposta:inicial, enceta:quahdõse torllàiein nbrigatóiios por lbrça de
instruinentolcgal;
4.$'.3

O rct4tiste ê/óu revisão p(xlcrá ensqür ã redução ou mdóMção da xaldr
do çontlato;

4,6.

A parte interessada manifestará expressa e. fundamelltqdamente n$ razões. da
solicitação que. w proccdenteq. observará os dispostos nos subitens 4.1 .a 4.S
destas Condições Contratuais.

4.7

Havendoatrasona efetivaçãoáa revisão/ri:custe,pot' culpa da INFRAERo, o
período CQmpreendidQ
entre a data da fnãnífutação dã C:ONTRATADA e da
decisão da.iWPRAEKO será retribuído a título dc :indalização.
4.7.].

Cao q decisãoda INFRAEI O oco'm :depoisda vigência contratual,a
indenlzaç?ío Será paga Como. réóonhéc;mento

4.8

de dívida,

A INFR/\ERO podem tambéü] prõiwr o reequilíbrio de preços a
CONTliATADA, desdeque se

em favorda AdtninistraÇãQ.
inicialmente.

:egsário i'eeomÉor a equa+ãó do có11tfáto

tú-lo à$ reais CQndíções 4ustadas
\

H
)

7oDISTRITOJUDICIÁRIODA
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Ç
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5. ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

B

5.1
A FiSCALizAÇÃo

representará

q INFRAERQ

e terá .aF atribuições

delegadas

em Ato Administmti.vo espwífico e, Banda,8s descrM$ rús nibitens 5. 1.] ã 5.] .8;
5.!.1

Agir e deêidh' eill nome da INFRAERO. imlusive; para rqeital os
seNiço$ sxccutadoâ enl desacordo cõm os eneaigos : oüstànte$ doTermo
dé Reter:ênciá;
5.1.2.

Certificar a dbcüheniação dc cobiutlça corrwpondente, após constatar o

!!.::mpH-«e"t.
d.s ;'w:ç.; co"lüud.; ':.l .da;"ã.;=É ';;i:;G.:=
contratuais:
'
5.]..3,

Tlaiismitir suas ordens .e instruções por eseüto, .salvo em situações de
utgemiq

ou

emergência, :sendo, nestas hipóteses, t«ewa(k)

à

CONTRATADAo:ldinito ib solicitardaFISCALIZAÇÃO,pot escrito,a
posterior conRanação deotdens 9u instruções verbais i:ecebidas;

5.i.4,

S-olicitar que a CONTRA'l'ADA
quando comunicada, â;foste Q seu
empregado gu.$oníralgdo, se Ror o caso, (lue não esteja cumprindo
fielmente o pnsente Cóhtrató;

5,1.5

Avalia os serviços previstos RestoGoiltrato,.de acordo com os
procedimentos.constantes no 'termo de Rç6erênçia, com. a apjicRção das
comüiações pKv+stas no Teimo de Contrato. quando. tlccessádo;

$.],6

Apliur. nos termos contratuais. cominaçào(es)à CONTRATADA dando

ciência do aío, por escrito, ê, abseúahdó-seo ajuste a)nstantç do
subirem. 9.2 dê9tas Cófdiçõ«

Cóntrattiais, coMuütcãF ào Órgão

Fitunçéirüda INFRAEROmiai;ü
quç pMdédaa dgduçãüdti inult& de
qualquercréditoda'CONTliATAI)A;
5.].7.

Instruir Q(9) recurso($)da ÇCi$TRAI'4DA: 110Êocantç..
aa pedido de
cancelamento de. dominação(«), nos termos do subiteü 9.2 destas
Condições Contratuais;

5'.t.8.

Liberar os pagalúentogsotüente após ter réêebido.dü CONTRATADA ó$
documeritn$ .relacionadas nestas Condições Conta'anuaisc desde quc esta
tenha cumprida õs de

52.

ais õbl'íBãções ajüstãdtis nêste Contento.

No exetwício de suas atribuições Rica assegurado à FISCALIZAÇÃO,

restrição de qualquer natuie;q, o cli@ito cle acesso a idos

sem

os elementos G

}nfolmações julgadas nec.essátias, rélacioüadüs com os Serviços contratados.

6. DIREÇAO TÉCNICA E PESSOAL DA =CONTRATADA
6.1

A direção técnica e administt'atira dk)s sewiços, óbjeto deste Contmtó, cabe à
CONTRATADA, a qual resp.onderá,
na üo!'illâda lei, por qualquerimperfeição
powentura constatada na sua execução;
..+f:

7oDISTRITOJ

COMARCAOERECjiÊ

Ü.!tmtico
Eecife.
Eeo}.:

M
DA
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©
l

ê
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6.1.f

A omissão, ainda que evcntupl, dà RISCA !
desempenho de
suasqttibuíçõçs, nâo eximirá a COW'TRAI'ADA da iespotlsahilidade pela
peiqeita execução dos serviços contratados.

6.2

A CONTRATADA seráfeprescntada
por Prepostoqualificado,o qual dirigirá os
trabalhos€ a i'cpüsentaPá
legalmente,'calllamplospoderespara decidir, em seu
nome, nos assuntos relativo#aos serviços c6ntmtados;
6.2.1

ser substituído por outra, cujo nonlê sei'á também: comunicado.

expmssanlente,
4 api'ovaçãodp FISCALIZAÇÃO.
7

OBRIGAÇÕESDACÓNTRATXDA
7.Í

Além dos encargosde OKlem legal e dos-dcn is assumidoscm outras cláusulas e
documentos intêglut tm deite Coütralo* c Éeln altérílção da pté®' ajustado, obtign-

se, ainda, a CONTRAI'ADA

7..1.1

a .atentar às açõçs desc(iras R08 wbitcns 7.1".1 a

l\'íanteG durante a vigência

do presente Instrumento,

as mesmas

condiçõesque pfo>iéiaüm â sua habilitaçãoe quàlifícaçãó nó prócêsso
licitatário,

inclusive a sua; s]tuBção dç Regue.atidade Jurídica.: 'i;iscas: e

Trabalhista;
7.1.1.1

Visando aQcume)rilnentodó. iilciso 111do. ãrtigt} 55 da Lei H.o
8.666/93,

a [NFRAERO

veri]]cará,

trimestralmente

a. partir

da

eXpedíçãdda:piimcira Ordem de Sewiço, a documentaçãodc
RegulaódâdeFiscal ê;TrlibalhíÉtada COMI'RAI'AI)A, )t)ediaóte
consulta Ofi //ne aa SICAF oii apresentação, pela Contratada, das

msPéetiVas certidões, incltJÍndõ-sc a Cei'tidão Negativa de
Débitos .Tmbmlhis.ta$.-- CNDT; podendo ai.nda a Pi$calizaçãa

consultar por meio clett'õniüo(/n/el'ne/), para comprovaçãoda
real situaçãoda CONTRATADA;

7.1.i,2 Coüstatacla.a hregulafidode lias éolldiçõe.s de habilitação. a
FISCAL-lZAÇÃO

deveu adorar os segu:iates procedimentos:

7.].1.2.J Notíãçai a CONTRAI'ADA sobre a ocorrência $m
questão,.dando-llle o pibzó dc 5 (cinco) dias úteis para
regularizar a situaçãoou apicsentar defesa escrita, sob

pena:de
aplicação
dapeuãlidzadê
de Moitade 1%do
valor.global do. caJltrato;

7.:.]

:2.2

Af)ligada a punição do subirem anterior,-.eln caga de
hão acolhimen Qdas lazões da CONTRATADA, esta

terá um prazo itnpraítügávelde 45 (quarentac cinco)
dias corridos para regularizar sua s;tuação, sob: pena

y?:fkobra da multa por }brça de rbincidêHeia, bcnl

Ê

#
b

Consulte AutenUcldade em: www.QPe.ius.br/selodlgitat
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çomo rescisão unilareial do contrato, sem prejuízo das
demais siinções previstas neste: instrumento
contratual;
7.:1:.1.2.3

Caso a CONTRATA[)A regu]arizç suü shuação,
havendo ltovo exame das eandições de regtllüridude e

a CONTRATADA apl'agenteo rilcsmo pl'óbiem& o
ptocessg çlcscrito nos súbitens 7.1.[.2.1' c 7.1.1.2.2

ócoi't'el'á
novamenu,coM aplicaçãocla Muita eM
dobro;

NOTA

A não aphsentaçãa de qualquer documento de Obrigação dã
ÇQN TRATADA, .na data aprazada, não p. des.obriga da fiel

cumprimenta deste Contrato e Hein a desonera de qualquer
obrigação.
7.1.2

Executar' os serviços Dueto deste Contiuto clu conÍofHÍdãde çom o
'ferMÓ de ,ill:!aüciâ:

7.1.3

e, ainda, obwrvü' as. instruções emitida

peia

Ihteirw'w, j.uhta à .FISCALIZAÇÃO; dos detalhesdé enfiada é saída, na$
áreas de execução dos serviços. úo$ equipaFnenlos,imateriais c demais

pertences de sua pMpiiêdáde: adotandó âs ltledidas de segurança
exigidas;
Fomeccri a qualquer. momeítto, fadas a$ intbnnações ou dõcumentas
Impressose digitalizados, de intet'essepara a execuçãodos scrv-açosque a
rNFRAEROjulgar ãecéssál'iaÉ catiheéét ou analisar;
''

.f

7.1.5

=

sua própria responsabilidade quanta à adequada.execução do$ $crviços.

{

contratados;

â
E

FaCiljhr ü pleno exefcldiü das funçõesda FISCALIZAÇÃO. O não
atendiOçóto das .$o]iéitâções]titàs peia FOSCA.LIZAÇÃO será
consideradomotivo l)ara al)ligaçãodassançõescontratuais. O exeiçício
das funções.da FISCALIZAÇÃ:O n$Qdêsobrigãa CONTRATADA dê

7..1.6.

Executar, às sum custas, as iefazinlehtos dos sêfviços executados ei]]
desacordo caiu astcContraio e seus Anexos;

7.}'.7.

Respansabilizarqe peru d$spçsas decoiJehfes da ídeição de

gui:pameptoi,.materiais, ge far o caso, óu serviços pela
PISE.Ã.LiZAÇÃO e.pelos atrasosacaíi:êtàdospõr estáíqei+ãó, de acordo
coifa as disposições deste Contrato;

7.i.8.

Responsabilizar-w durante a execução dos serviços contrBtBdos por

qualquerdano que, direía ou indiretamente,oclasionara Inns 'da
INFRAERO ou wb sita responsabi)idade. ou ainda de terceiros, nàs áreas

de execuçãodosmesmos;
7.1.9.1. Constatada daito a bens dit rNPkAEkó

ou sob a sua

responsabilidade
ou. ainda,a belasde terceÍrds.
a

}

r''b..

.#F}'
)

CONTRATADA,

de pronto, o

proceder, a {NFRAERO .lançam'á
mão dos óréditns daquela para
ressamir os prduízos de quem.de direito.

'

'

7.1.9

Elml==x==.!i=:lT
1:8::m :
7.!.1'Q.

PFomder;por sua eDnta. á retirada dias materilíis c:eqliipamentos de Éua

propriedadedã ãréa que ihç For dçsigpa!=la
pela INFRAERQ,'após o
encerramento,resiliçãn üu icsci$ão deste Contrato, se Horo cam;
.7.1.}]

Sqejtar-w ao Imtário de tmba]ho que a ]NFRAERO adorar ou
deterinitta', de acordo com as suas.conveiliêtlçias ou as ãecessidêdcsdos
se]viços. saa.doa,alteração comunicada pela FISCALIZA.ÇÃO com uitla
antecedênciaininima de 24 (vinte € quatro) horas da data suada para o
início dos mesmos;

7.}.1:2

'

SusÊnndet, imediatamente!; Q ysa de materiais e/ou equipüinentos
impugnados pela FISCALIZAÇAÕ, I'ctirandü-os dós. locais dc execução

dos sehiços;
7.:1.i3

'' ''''"'

nta' atuali2adas;:lüntu ao$ órgãos comlwtentes,; as inscrições/regiStros

específicos que a legitime a exçrcçr os s.en'idosob)eto da. presente
Contrato, bcin assim a cantrataí' .çoln. a Aan]ihistmção

\}.i,l4.

\.

\

}

7.1.i5

Púb] ica;

Abrir, no prazo de até 60 (snsenta) dias.corridos, na forma da lei.
contado a partir da data dé exiiedição da primeira Ordem de Sêrvi#õsi
caso hão esteja iltÊtaladana praça da totalidade da ptestâçãodas
serviçd$,uü éÉdritórió au uma 61ial nü lõcali'düde:

Apüse.atar, de 'imediato, à iNrRAERÓ cópia: ãutendcada dç toda
ajteraçãa efeíivada çm seu Conlratp Social, .bem assim dos documentos

de identificação pessoal dos Sócios ou Coristas, .Gestoresfiou
Representantes (:Carteira de Identidade & Carão

.de Identificação

da

Contribuinte) é dõ con'espondente.comprovante de residência;
7.1.16..i

Em se tratando de Sociedade Anónima. apresentar.também, os
dõcümentos de eleição de seus GEstõfes e nova êami)osição
sacíêtária.

7.1.16.2

7.1.16.

Os dQcumeiltQS telacioitados no sutlitem 7. 1 16 dev-eRIsef
mantidos na INFRAERa, scmpB atualízados.

Cumprir fielmente todas as obrÜai;ã$$ ussulnldas neste Contrata e seus
Anexos;

SÓ a INFR:A.ERO relê\tar ó desctitnprimento na. üdo ou etn pane dc: quaisquer

ol)rigações da CONTRATADA, lal fato hão poderá liberar; desoneiür ou de
qualquer módü afeUr ou pKUudical essas mesmas obrigações, as qi)ais

ü ll dc 2i

pcmllmecerão inalteradas Cotrto $ç nenhyua omi$.sãQou tolerância houvesse

7.4.

Prestargarantia dos sewiços dtlrmlte a vigência do controla e até 06 (wis) meses
após o témlino do contento, poderá ser acionada a garantia paü:

7.4.1. Coneção de falhas c defeitos- identificados no sistema pmvenietüêS de
..

tinbâlho

reálizüdo pela (;ONTRATADA,

abraüÉendo cóthi)ortamdnlos

inadequados quc causem problemas .de uso, funcionamento do sistema e
quaisquer desvios êm relação aos requisitos aprovados pêra ustiáHdgéstbr'õu
\

quebra dos padrões de qualidade., segurança e 'arquiteturais estabejec dos

Cotre#ãóda documenüçãodo sistemade erros provenientesde trabalho
realizado

.\Y
ã !Eg .s igig
ããgg$ E g.s

pela.CONTRÀFAI)A.

custeadaspelaeOo:TRATADA.

' ;

''' -- ---'"'-''

das ês despesas.;
para o atendimento seda

::.
ig iêg$
gâ
:gã.i iêg

l:e

7.8.

A propriedade intelectual.é garantida pela Lei n'. 9:609/98. dc 19/Q2/1®8, quc
dispõe sobre a pfotcção da propriedade intelectual de programa de computador,
su8.comercialização no País,e dá otltras providências, c peça Lci n' 9.6]0/98. de
19/02/1998, que altera, aludiu e.consolida a legislação sobra direitos autorais c

dá outrasprovidências.
7.9.

A tiails:ferênoí&:de conhecimento tecllolõgico

sofá realizada a cada serviço

executada pela CC)NTRÀTADA por moo dos artcl'ates Í)revistos ii& h/ISI. sem
ónus adicional para a INFRAERO

i

8

<

\

7,1Q.

A CONTRATADA ;deva'ã 6ol-neccíà INl?RAERO, sem ónus adicional, todas as
infomlaçõe.s necessâ'iãs para que hqa B ihtéfnatizáção da Conhecimento técnico e

operacionaldp serv:içoexecutado.
7,11

as atividades necessárias pam a completa transição.

7.12
\

'\
7.]3.

O Rima de I'mnsiçap deverá set entwguc pela COWTRATADÀ no prazo de 6
(seis) Meses antéadõ .térmico da viêêhc;ia do ICdntrato,ou a qualqwr nmpo por
solicitação da INFR:AERQ feita com :ailtwedêilcía mínima;de 3.0(trinh) dias..
PQr ocasião .do encerramento do contrai.o, cünfoi;me pmvisto no ai1, ].2 da

Instrução.Nomlativa N'
CONTRATADA

antecedewia

Q2/SI.TI/MPOG,dé 3Q de abril do 2008, a

se Compromete

.suficknee;

a

a ptüinovçfi:

Transição

d critério

conüatual,

dn. INFRAERO

repassa1ldo à

e COM

imva

cuu lltAI ADA w.demandasprógüüüda$, ;nçluinda técnicasc üetodólagiâs de
trabalha utilizadas, a fim de pmitii' a coHtinuidadodos sewiços. sem nenhum
im})acto para a INFRAERO+.

8. OBiUCAÇÕFS nA IN,i;XAERO
8.i

San. pileyuizo de suas prc:xogativascontratuais. constitlwm-se obrigações da

iNFRAERO::

''

8.1.1.

E6etuar à CONTRATADA
rlegté lóbü'umentü;

8.1.2

Fomecer, qualtdo retiver. outras inüonnações (lue se fizerem llecessárias
à:execução dós süwiçds;

8.1.3.

os. pagamentos lias condições estabelecidas

Indicar, se necessário,local pai'a a CONTRATAR)A depositar imateriais.p
equipamentos. bçm assim [)arp ateiader gs t]ecessidadçs básicas da
prestação dos serviços,

8.1.4.

Montei' ílo rÉcihla do lat:ãl dá pi'egttiçãó das seWiç09 ulb livro
de Ocos'rêhciã', onda sefãó fégisüadog l»laé lürtês
INFRAEROS quaisquer'fatos relativos aos serviços conkatados. Os
régi$tüs feitos.:receberão
o visto do prepógtoda CON'l'RATADA e dá
FISCAL,IZAÇÃO e :ser.vit:ãopat'a subsidiar a avaliação dos. serviços

denominado..'l)lato

prestados;

8,].4.]

O livro

"Dtái'io

de Oeonência"

terá pgilelRtegmntç

pod$1qU'íNFR)atiRO.
(

AutenUcídade em: www.tipo.Jus.br/S
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7.1..'1

do processo de gestão de corltrato cm
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9. (DMINAÇÓES.
9.1

$eM pmlufzp da#: .sünçóes adusta( $: nq Cláusula Décima destas Condições
Contratuais, ressalvados os canis fo Q] s ou .de. força maior: .devidamente

comprovados e aceitas pela INFRAERO, à CONTRATADA podüi'ão Éêr
aplicada, garantida a prévia defesa, as penalidades:déscríUsnos subitens 9.1.] a
9.1.1

9.i.2
9.1.:3.

Advertência por escrito

Multa dç até 5% (cinco por cento) Sobre:o valor da lidem de seráiço
quando a .iüÊmção se ielbt'if à ordem de serviço;
Multa de até 0,1o%o
sobre o valor glob.al anual do Conta'atQ,CQnfomle

subirem 1.3, quando a innmijao não se rcferit a ordens dc serviços
9.;1.4.

Rescisão contratual ç hulte de 10% (dez pór ccntõ) do valor gióbal antlal

deste eontl'ãto, conRomle subitem 1.3, quando a falta. no ei tender da
INFRAEltO

iLi$titlcãf

Ü

ãdoção

dcstog

ates:

podendo

ainda

ficam'

impedida:
de licitar e cantMtarcom a Uniãoe serdescredcnçiada
no
SlçAF, óu .ãósgistemaà de cadastrafnento de :fornecedores a que $e wfbre

Q incisa XTV' do antiga4' da Lei n' i0;$20/2002. de 17 de:julho de 2002,
pelo lirazo de até 5 (Gincó)alias, sém prquízo daü multas previstas neste
Contrato e das demais dominações

9.i.5

íegajk;

Responderpoi:pernas e dignosocasionadosà INFRAERQ, os quais sci:ão
apurados em competente processo, lwando-se eln conta m.citcuintâncias
que tenham éontfibliído para a ocorrênaiã dõ fato;

9.].6,

9.2.

Declaraçãode inidoneicludept\ra licitar ou ContratarcoM a INFRAERO e
toda a Adluitliitraçãó Pública, enquanto béfduráien} os mütitos
dcteMliüantes da punição ou atê qHe seja promovida a i'eabilitação
perante.aprópi'íã autoridade.que apl içou 8 penalidade, que seülconcedida
sempre que a: C.ONTltATADA. ressarcir a tUPRASRQ pelos pmUuízos
resultantes.e .opas decon'ido o preza da sançãoaplicada com' baw no
subirem9.]..3.

A CONTRATADA, notificada da dominação que p(klerá Ihe ser adiéad% terá õ

pfãzo de 05.(êihco) dia i3teis,a Contardo ré®bimentoda Notificação, para
apresentar.deHua prévia;
9.2.1

Da decisão da FISCALIZAÇÃO

sabre a aplicação dâ multa contraUiâl

caberá recurso, no piano de 05 (cinco) dias Úteis, a Pautar da data de

ciência da (teçisâo;
.9.2.2;

A ãutóridade competente: ouvida a FiSCAl,IZAÇÃO.. dwidirâ pela
ploceçiência au ilãQ do Reçursa; a decisão dêveiá ser comunicada
6ormalmehtê â:CONTei.ALADA.

9.3

tecursal ou sc interposto recurso

do, será deduzido do primeiro
7oDISTRITOJUDICI.AR10 DA

COMARCADERECIFE-PE

Ê UT E }{
Rtltenticaa
semwntia:

Recife,!8 dejaneirode2018.
Ee
'
Viamda
Eanl. :

Consulte Autenticidade em: www.]Jpe.]us.br/se]od]git
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pagalnençó qpó a CONTRATAM)A l:izér us. Caso ó
A
junto à INFitAEKQ se.jainsuficiente para cobrir o .valor da penalidade ap ligada. o
111esmopoderá scr deduzido da Garantia de Cumprimento do Contmto ou cobrado
.ntediantc competente processo .hdiçial.

10. RESCISÃO

E CONSXQuÊNcus

A inexecueãó, tobl ou parcial, deste Contrato dará ensqo a sua resçisãa por .justa
causa e üêalretürá ab consequências pre.Vistas ítcste Instrumento c na legíslíição
pertinente.

l0.2.

Sem prejuízo dç ou:tmssanções)coii#Eltuep motivos pala rescisão por justa causa

date (lontl'ato, pela INFRAE;RÕ,a$ situàçõcsdescritasnQSõubitens l0.2. 1 a
i02.1

A. paralisaçãoiNüstifimda dos serviços

] 0.2;2.

O: üãõ êunlliHmentó de cláusulas contMtuais, cspeêificações ou prazos;

1.0.2.3. A subcontmtaçãó, ainda que pancia]. dos serviços ol8eto deste (:ontnato.
seta a prévia e expressa autqrizai;ãó dã ]NFrtA EltOj

iÜ2.4. .A. ççssão ou tmns6erênél.a4ó presente colatrato;

l0.2.5

O: desaEendimento às (tetetminaçães da FISCALIZAÇÃO

de.signada pata

acompanhare fiscalizar a execuçãodos serviços;
10.2.6. O Cometimentoreiteradode faltas na execuçãodds serviços
!0.2.7.

.1

A decre@çãode !'aleRGIa,o pedido dõ recuperaçãojudicial
extrajudicial;

óu

0.2..8. A dissolução da,sociedade;

1.0.2.9.

A alteração,sociotáriBque modintque a finalidade ou o controle acionário

ou, üióda, a estrutura da CONTRATA.nA. que, zi juízo da INFRAERO,
inviabil ize ou prejudique a execução deste:;Contrato;
l0.2..10 O protesto de :títtllós ou a emissão de cllcques sem a suficiente pioVisâo

defundosque carwterízenla:insolvênciadaCONTRAI'ADA;
:!0.2,].1

A práticade qualqllerato que viw fmudar oti burlaso fisco ou
áfgão/entidade arreêã(!odor/crédoi das encargos sociais e trabalhistas. au
dç gibutos;

10.2. 12. O deseumpi'ementa de. quais(ltlci das condições Üustadas neste Contrato

[ 0.2.i3. A uti]ização lISta,ÇQWTRA]ADA dc mão-dc-obra..dc menores de 18
(dezoito) ailggl«Mtias)[lljq-nottlmo:. perigoso ou insalubre. :é mehoies de

i6(deilêiy4Ê)iblnos eh)$ualquei trabalho, salvo na Condição de

C

! Autenticidade em: www.tape.jus.brlselodlgital
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aprendizes. a partir de: 14 (qugtoiv.e) anos, nos tem)os do incisa XXXlll
do Rrt. 7' da Constituir;ão Federal ('Emenda Constitucional :n' 20, de
1998);
l0.2.14, O conlleCiMênto. ainda que, ''a posteriori", de I'ato ou aLOqtJe aücte a

idoneidade tla CONTRATADA

uu de seus sllcios/coristas ou dç seus

gestoresou ait\da de Seus:reprcsentailtes;

] 0.2. 15. Razõesde interessepúblico;
[0.2.]'6 Ocorrência de caso lbrtulto ou de loiça maior,. regularmente compro\ ado,
impcdifivõ da execução deste Coiitrató.

t0.3

pela CONTRATADA, as

Constituem matívos para rescisão deste Conul\to.
situações dasçrit8s nos subitetls; .10.3; 1 a 10.3;4;
l0.3.1

A supressão.
de serviços, pur paire da INFRAERO, sem ânuêhóiada
CONTRATADA,
acarNtando modificações
Contrato, além do limite permitida eú lei;

i0,3.2

do valor- inicial

deste

A Éus15ensãó
de suá execução,pór ordem escl'iu da INFRAERO, poi
prazo supciior a 120 (cento e Víntê) dias, sâlvó àn caço de calanlídãdé

públicq} grave pertuüaçãü da ordem inteIRa ou guerra ou, ainda, por
força de ato güvçmajnentaj;

!0.4

l0.3.:3.

O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos de'ç'idos pela
INFRAERO mlativos.aos serviços já rewbidos e corretamellte Catuiados;

IQ.3.4.

A ocorrência de caso fQduito ou de loiça maior

Nos casos.relacionadosnos subitens 10:3. 1 a l Q13.3destasCondições Cõnttatuais,
a CONTA\AFIADA será iêssai:lida dos eventuais plquízos sofridos, desde que.
regulamlente compr9v4dos, tendo, +irtda.. direito a;

a)

devolução da Garantia.de Cühprinlento

b)

recebimento dos-valores dos :sérvíçõs que executou, desde que acentos..açé&

do Conta'atoprestada;

data da rescisão deste Conüato, porveMum ainda não pagos
i'0.5

A rescisão deste Contrwo, éfetiv&dã pela INFRÁERO; éoih base no ajuste
constante nos gubiteng 10.2. 1 a. 10.2. 14. destas CQndiçÕçs .Contratuais acarreta as

consequências descritas ni)s subitells l Q.5.1 a í0.5.6, sem preÍuíào da aplicação
das sanções previstas neste,Conta:ato e cm lci.

ia.5..]

Assunção imediata, pela INFltAERQ, dç)sservi.ÇQS
oHctp desta Contrato,
no estado çm que se eticóntram, por ülo próprio seu.

l0.5.2.

Ocupação

e

utilização

INFRAÊ:RO, das in$ulaçães, dos

.pela

equipamentos, dgd' n3ateiiais ha çxeéuçào dos serviços indispensáveis a
üüa Continuid#dê:. ós tluaig. setãü devolvidos; ou ;ressarcidos
$

Z

Ü.
EPi..: M 2,% .TaHLjg.l+g...Tuta W .qy.M

$#
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posbriormcntc à
tcrn19sdo subirem l0.8 destas Condições Contratuais
IQ.5.3.

ExccuçãQ, imediata, da G4ralittia de Cuinprimehto do Contrato
Constituída para sc ressm:ch clCdanos,. inclusive multas aplicoclas.

l0.5.4. Retenção dos: créditos deçancntçs deste: C:ontrtito, !iü o limite dos

preUuízüs
cat)andaspela CONTRATADA.
l0.5.5: Impediherltó db liéitai e có"nti;atar
caiu a Administração Pública Fçderül
e será clescredençiada ilo $1CAF, ou nos sistemas dé cadasiraniéltto dé

fornecedores
a quese t'efei'e
o incisaXIV do artigo4o da Lei n'
i0.52Q/2002, {le 17 dç julho de 2002, pelo prazo dc até 5 (cinco) anos.
sem prquizo das multas previstas.nesteEdital e das demais dominações

!egafs
]0,5.6

Declaraçãodc inidoneidadepata licitar e coi tratar com a ÍNFRAERO e
fada a Administração Pública Fedaal, enquanto pet'dourem o$ motivos
dêtermitlânus dã punição óu até quc seja. proa\ávida a rç8bilitação
perantea autoridade queaplicóu a penalidade,que sofá:concedida :sanpré
que a COMI'RAI'ADA
rmsarcir a INPRAERO pelas prquízos
resultantes e após decoà'ido o pt'ãzo da sãtição aplicada coM base RO
subirem anterior.

[0.6

A rescisão deste Contrata, por iniciativa da !NPRAEKQ ou da CO:NTRATADA.

não impedirá que a INFRAERO dê continuidade à execução doseserviços
ínediantca conta'citação
dc terceiros;
l0.7

A rescisão fundamentada em razões-dc interesse pílblico ou na ocoiTêneia de caso

6oüuíto ou dç força inalar dará à CONTRA.FADA o {timito a libcração da
Garantia dé Cume)rihento do Cortei'aio e tio reccbiihento

do(S} vãlol'(es)

pertinente(s) aos serviços executadose aceitas;

la.8

Ocorrendo a: rescisão:deste Contrato, a iNFitAEKQ constituirá Ct)missão para
arrolamento =dasihiação.dos serviços.,na mo)mentodü suB paralisação, e concederá

prazo corrido: de 48. (quaren e alto) botas para que a CONTRATADA indique
seuRptesenhllte.
l0.8.1. Vencido.o pnmn e não indicando a CONTRATADA o $eu mpresMçantc
óu nãõ comparêêçtldí} õ indicado para execução doS traballlos, a Comissão
fuá

o respectivo

alrütaMento.

Eito quaisquer' das hipóteses,

a$ partem

deelarah aceitar incóndiêiõhalhentü ó relatório de arrolatncnto feito.

l0.9.

Caso:não convenhaà INFRAERO ékêrcei'o dilcito de rescindir este Cotltiato,
quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificam essa medida. podelã
suspender a execuçãodo mesmo: a seu exclusivo critério, .slistando a pagamenlQ
da Nota Pisca! de SorviçQS G suü coi'respondentc Futura. c/ou intervindo na
execução:.'dasserviços; da maneinEqtl!..melhor atenda aos sws. interesses. até que

a CONTRATADA. eüldPú j2lGí$âliláilêjljlllóndição
contratual infringidÀ.
\

/

Consulte Autenticidadeem: www.TIPO
jus.br/seladlliltal
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lO.la

iE façultpdo .a qualquer ump dü$ patççs rescindir Q presenteInstrumento, sem
direita a qualquer compensaçãoou indenização. fncdiante })révio e expresso aviso
dçóQ Jjsnsenta) diu: desdeque h4a convêhiência pài't}a INFRAERO.
10.10.1..f) eventual exercício da: i:esêiÊãafbcutüada.leãoex.imiM as IMrtes.do llel

cumpümenla, no dectnso do prazo dç aviso dc 60. (sessenta)dias,.das
Cláusulas c Condições qjustadás no pl:ewntc Instrumento.

i 0. 10.2. O~jpedida-de
nscisão f'eito pela CONTRATADA somenteserá aceito se
aquela não estiver inadimplcntejuhto B !NFRAERQ.

lO.ll

A ínobservância dos prazos fixados f)ara apresentação da garantia colnplemcntar,
Ha $ituaçãÇ) PNVista no subirem 1.2.t4.3, àcarwtãrá a aplicação cle hyltà de 0,1.%
(um décimo por cento) do valor global estimado do contrato por dÍa de atmsQ. até
o máximo de 2,5%;(.dois e meio p.OI'ccntç));

lO.l l.l.'\O

atraso sulierior a 15 (quiitze) dias autoriza a Administração a

promover a:tascisão do conttalo, por desculllpt'imensooti cumprimento
irrégula! das êláugulasdeite colttüto, conforme dispõem õs ihçlsõs l d
11 do.art.

78 da. Lei Do 8.666/93.

11. FO.RÇAMAIOR OU CASO FORTUITO
Constitui motivo de força maior ou caso Fortuita pala justiHlcativa .de.atraso au

falta çomçtid4pot: qualqueruma du ambasm gaitas INFRAf:ROS aas tet'üos do
presenteInsüumento os f'aios f'ora de seu contralc, nos teimas do An. .393 do
Código Civil Biasileiró, desdeque essascausasa6Êlem,diretamente,os serviços

contratados.

12. DISPOSIÇÕES
12..}

ESPECIAIS

Os casos omissos neste Contrato .saram.resolvidos pela legislação aplicável ã

espécie,cnl especialpelo Regulamentode,Licitações-e.Contlaios:da
ÍNFRAÉKO.
12.2

Se qualquer'dai panostiver de ingressar'CRIjuízo ptua compelir a otttr8 aa
cutnprimento de qtiai$quer condições conlmtuaii, a pane vencida, além de
supoilal 08 encargosjudic.tais e a suctilnbênciâ, responderápor percas e donos À
parte prejudicada, devendo indenízá-la no \ aloi equivalente ao pt;eÍuízo Éofi.ido
mais õ qüe raí08vehDêtlte deixou. de }uciur.

12.3

Se qualquer das partes INTRAERÓS relevamalguma eventual falta relacioílada
cop a execução deste Contrato,:tül Fato.'t\ãó significa liberação ou desonei'ação a
clualquer delas pata o CQinetimento de outras.

A CONTRATADA é vedado prestar informitções ã terceiros sobre a natureza ou
Conta'ãta ot]
andamentodos serviçosaUetó
do l)!=$$iàlaiguColltlaío
ou divujgá;los par meio da
)Belo do
}!
telévis
imprensa escrita, fh]ada, té]évis#Fdã
''e?di]c]oiilqo maio qua]qüet dc divu]gaçãa
pública,salvo autorização :x

da !NF1IA
.a

) /
A\ t''':..''

Consulte Autenticidade em: www.tape.Jus.br/selodlgi
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i2.s

.A CONTRATEI)A não poderá autorizar a visita .ags Ideais de execução dos
serviços de pessoas estranhas.aOS mesmos, salva autor'izaçãoexpresso da
JNFRAJIRO.

1'2;6.

A INFRAERO iésciva â si o direito de in:tiodtair .meditlçaçõesna execução.dos
serviços, sempre que julgar neccsgário.:No excrêí io deste direito, pdrérn; a
ÍNFRAERO se ctnpenhará nü sentida de evita prduízos à CONTRATAM)A.

12.7

É vedado à CONTRATADA ncgociai' duplicadasou qwtlquer qutt'o título cambial
emitido contra a INl?RAEltO otidàF étt garantia o ptesetlteCõntlato.
12:7.:1

O desêumPrilnentodesta condição contratual ensaiaraa aplicação das
dominações qjustadm neste Ins.trumento.

]2.8

Os documentos discriminados neste Cpntmto e ós que vierem a ser emitidos pelas
partessêm razão deste,o hte8rarãa para todos o$ fins de.direito, independente dç

transcrição,eIhe serãoanexos.
t2.9.

Compete à INFRAERO ditiQif divergência; de qualqucl' iutürcza, havida entre os
documehtositltegianteR deste l nstrulnento.
!2.9,1

No caso de eventual divergQlcja enü'c este:Contrato e céus Anékós
prevaleéérão as disposições do lüstrLmleDto Contratual.

12:íQ.

As partes considerarãocompletamente cumpãdo este Contrato no momçnio eM
que todas as:obrigações aqui estipuladas estiverem etêtivamente satisfeitas, nos

termos de direito e aceitaspela INJ?RAERO.
12.1 1

A CONaKATADA tendo visitado os lc)caisOEldeserãoexecutadosõg ü:íviços
dbjetõ deste Conüato+ declara (ltle sc inteirou acerca -dos aspectos operacionais,

técnicos Gadministrativos e das condiêõês que incluirão nã'execuçãodas meslnQS,
nãQ Ihé ocorrendo dúvidas quanto âs impljçações relauíonadêscom os trabalhos
que se desçnvolveião nós Qfcfiddi locais.
12.12.

Toda mão-de-abra...
utilizada pela CONTRATADA na prestaçãodos sewiços,
quando for acaso; hão terá quülquet vít)Gulacop. a INFRAERO.;
12.]'2,1

A CONTRATADA, nostendas do Ai.L7] do Regulameíltode.Licitações
e Cõntratas dá INFRAERO e da Lei n' 8.666/93.;recot leceq\tc é dc sua

exclusiva responsabilidttde todóê õ
encat:Éos trübalhisMs,
píevidenciáfiog, Hiscafse çotnerciais resultantesda execução do i)i;esente
Conta.ata.

12.13:

A Infraero é .slgnatáiiado Pacto Ehprcgaiial pelo Intçgtidadc ç çciolra a
Corrupção, e adora como políli.cn irlí$ilR-le-wquintc princípio: "Conduzir bossas

negócioscoh transpal'ência
e Int(;t!!;iãéHq
.c:;(lura)?(nmçtida
com a lnaiw.tençãode
UM âmbiénte ei)lpresarial éticos/8Ínbatcndõ éÉjjêQnfíitodc intewsses, todas as

fomiãs dõ âtoÉ ilícitos ü/au cl+Êil:#lM/4.!çl)[iá$ido exetDplpmlçntequalquer
manifestação conta'ái ia aos pfincíl\iãs éticói píãanilüclos'4;
7oDISTRITOJUDICIAR10
DA
COMARCADERECIFE-PE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
Romeno
Longman
- chutar

Substitutos: Gustavo da Fonte Longmaã - Josefa Malta da Sina - filma da Seiva
Rodrigc Freiras Galvão de Albuquerque - Robson Frestas de l.leio

A iH T E H IEglata7jk Bt?loÜt8t)3242
e8n/nzr 4mt

Êi.!teRticü
a presente
cópiareproqráficaatraída luta
serventia, qi.!e confere coR D üíiqinal. llallfé.
ltecife, 18 de imeiro de 2018. !nt....l.b...ü. verdade.

h

\liam.daSilvaMevmte

EBol.: R+2,%] Tala: lt$ !,19 Total; E+4,G9
Válido

coü Q sel

M7q2Q3.Em012$1BQ2.02138
Consulte Autenticidade em: www.tape.jus.br/selodlgital
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12..14.

.Garantias

i2;14,1 A CONTRA.FADA apresentou antes da assinatura deste .Contrato,
"Garantia de (hl\lbriméítto do .Gontt:atQ", cattrespandcnte a 5% (cinco

por cel\to) :do ieu valor glabâl estimado (impor'tância segurado), com

prazo de vigência não iníbrior ao piano de vigência do çontruto,
acrescido de HOS'antadias pane recebimcilta .dcfinítivõ,. numa das
modalidades indicadas no subitêM i7:1.1 do iHSílumentó cohvocatório
que precedeu este Contrato, sob pena de al)ligação das dominações
previstas neste instrtirneüta;

12,14.].1 casofaça a opêãapela cauçãoem títulos da dívida .pública,d

licitante deverá tt'ansferii' a posse dos títulos para a
INFR.ABRO até Q adimpleinento da obrigação contratual ou

satisfaçãoda sanção.
12.14.2. Ocorrendo

a rescisão

unilateral

e iÜustiílcada

do Contrato.

INFltAERO executaráa garahtiãpüitada pelaCONTRA.FADA;
'\

12.14.3.b.crescido o valor inicial deste Contrato c/QUproFogado o seu prazo, a
.ICONI'LATADA

fica óbrigadã a apresentar gai'artlia conaplêlüêntar. sêm

'/.considerar o somatório do. prazo/valor do 'ritmo anterior, nQ Mesttlo
percentual e/ou prazo pãctuadoÉ: no ãtó da assinatura do correspondente

Termo Aditivo.
1.2.14:4

A

garantia prestada assegura o

pleno cutnpriMenía, pela

CONTRATADA, das.obHgaçõescontra-idas.Oeste
Contrato, bem assim a

ressarcira TNFRAl:RO cle quaisquer il!-guizos dewrreiltes de sua
rescisão unilateral c irÜustiüicada;cobrir multas que vienm a sef
aplicadas ém dcclonênçia de rescisão cotltFatual ou aplicadas por
descumprimento de quaisquer otltf8s obrigações conttatüàís; cobrir
perdas e danos causados à INFRAERO.
12.14 5 Ressalvados os cüsos previstos nas sub.itens precedentes de$tc

llistruinento, a garant.ia será liberada .após a integral execução deste
Contrato, em alé 90 (noventa) dias,. mediante. requerimento à

INFRÁERO;. acompanhadodo I'ermo.de.-Reccbilnento e Aceitação do$
SeNiços

e da apresentação dos .dacylllentos .rdãQion4düs

abaiXO)

expedidóbapós a data de ehcérr8MChtodo contrato, desde que.a
CONTRATADA

.$
a

telha cumprido todas as obt'igãç.õescdntl'anuais;.

Certidão CQnÚunlaNeg$tiya d6 Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Atava da.União QUCertidão GQnÚuntaPositiva
ÇQnl Eleitos -de Neg:uiva; expedida-pela Secretaria da Receita
l;üdêral do Brasil (iiFB) e Procurndoría-Clçralda FazendaNacional
(PGFlç9.da sededa.CONTRATEI)Á;

b) ; ii:;liti$BÜ de Regula'idade pára coM a FazendttEsttidual,da sede;da
.

$

ÇÇllII#RATADÃ;

\

®'-'Q

c)

Ccrtidãodc Regulnriclade para caiu a Fazenda lçlÚliÊipal, da:Sede da.

CONTRATADA

12.i4.6 A garantia quando prestadaem: dinheiro. respcitQdasHSdemais.condições
contratuais,

será

líbetada

e

aeiéscidâ

dõ

Valer

ullicspondente

à

atualizaçãopelo índice Nacional de Preçosao ConsumidorAluplo
IPCÀ, "pio rala tennpórõ'',de acordo cünl a fõímula estabelecida.
no
subiteiti i3.6 desüs Condições Contrahlais, entre a (lata em que Hoi
prestada e a deliberação;

Í2.14.7 Quando tbr oferecida. pela CONTRA'l:ÀDA garantia sob â Êomla de
segui'a,.a execução da tuesmo .estará,vincula.clatios alas :platinados pela

CON.I'RATADAI. quê Ihe derem Causa.cabendo à. FiSCAl.IZAÇAO

providenciara notificaçãoextrajudicial da CONTRATADApara
cumprimento de suas obrigações, no prazo dc 4:8 (qual'ente e oito) horas.

No cmo do não eolnpatecimcnto da CONTRATADA pat'a o
adimpleinento de suasobrigações, a notificação exLiu-judidal dételá ket
enviada à $eguradorãjuMüin l tó coül o pedido dc pagamentoda apólice.
\

Fica autorizada a INFRAERO â glosar da Nota Fiscal de Prestaçãode Serviços e

12.15.!

da correspondenteFatum, emitidas pela CONTRATADA. todas os valores

\

correspondentes a muitas aplicadas ou quaisquct' serviços não i'Balizados e/bti
insuinos não utilizados. nos sewiçQScontrãtadog;
\

12.16. IA pedido da partç .interessadas'ündd
este.Conhato e desde que essetenha sido
.,,{!ic.IrRellto.cuWpç iqg. a INl:RAERQ-tlnlttrá

atestado .à CONTRAI'ADA

e/ou ao

seu Respoilsávél 'féçiíiéo;

t2.t7,

O não pagamedtó au ieêóthimento Ibid ClõNTRAI'ADA, na$ datas aplazadas, das
obrigações tol)alhisias. sociais e tóibutádas, êómt)oncntes da ptanilha de preços,

cujos valores tenham gadopagos pela INFRAERO, constitui-se eDI çrime de
apropriação indébita, coso em que a INFRAERO, .Éãrantido o conta'âditório e o
direito :a ampla .defesa. comuniêalá, de .imediato, a oc5)rrênciá=
âo Ministério
Público Feder'al, requerendoü pioilloção da Ação Penal pala a apuração dç
responsabilidade criminal.

lj.DOFOROCONTRATUAL

]3.t

Fica eleito o foro da Justiça Federal: Seção Judiciária do 13istrito Feder'al,c:dMÜa

.competentepara dii'emir quaisquer questões advindos da aplicação deste
Instrumento, com remincia expressa a qualquer otltrb.. põr Mais ptivilegiadó que

E, assim, porestarem ãs partesjustas é acordadas.lavram e assinam este Contrata:
eito03 (três) vias de igual core lbnna. na presençade duastdstemtinllas}para que produzaseus
jLuídioos efeitos.

P DISTRITO
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As cláusulas do prewnte instrumento foram apto.wdQSpelilUinsultgría Juddica'
da CONTRATANTE, por.meio do PARECER N" 79 1/DJCN/20 13, de 24 de outubro .de 20 13.
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CO NSULTOR

IA

EM

TI

DECLARAÇÃO
AFUNPRESP

LINKCON EIRELI - EPP, CNPJ n' 05.323.742/0001-71,sediada na Rua Napoleão Teixeira de Lama, n' 146,
CEP: 55.395-000 - Centro - JUPI - Pemambuco DECLARA, que possui suporte administrativo,
aparelhamentoe condições adequadas, bem assim pessoal qualificado, disponível para a execução do
objeto destalicitação.

PERNAMBUCO 18 DEJANE]RO

DE2018

ERRO
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Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lama.146 -- Centro - JU

CEP.:55.395-000-CNPJ.: 05.323.742/0001-71
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CO NSU LTO RIA

EM

TI

DECLARAÇÃO
AFtJNPRESP

LINKCON EIRELI - EPP, CNPJ n' 05.323.742/0001-71,sediada na Rua Napoleão Teixeira de Lima, n' 146,
CEP: 55.395 000 - Centro - JUPI - Pernambuco DECLARA, que segue a metodologia de trabalho de Fábrica
de Software (requisitos, projeto, programação, testes e homologação), abrangendo profissionais
capacitados e processos, procedimentos e artefatos estruturados.

PERNAMBUCO 18 DE JAl\MERO DE 2018
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COMERCIAL
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Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Limo. 146 -- Centro - JU

CEP.:55.395-000 - CNPJ.:05.323.742/0001-71

DECLARAÇAODEPESSOAJIIRIDICA
(CUMPRIMENTO

DO DISPOSTO NO 1NCISO XXXHI DO

ART. 7' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

AFUNPRESP

LINKCON EIRELI - EPP, insci'ita no CNPJ n' 05.323.742/0001-71 , poi' intei'médio de suai'epi'esentantelegal a Slo

JULGOWERNERSILVA CAJUEIRO,portador da cédula de identidade n' 7.472-054SDS/PE e do CPF n'
067.390.484-95,DE(:LERA, pai'a fins do dispostono incisa V, do artigo 27, da Lei feder'aln'8.666/1993,que não
ompi'egamenor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empa'egamenor de dezesseisanos.

PERNAMBUCO 18 DE JANEIRO DE 2018
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Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lima, 146 -- Centro - J
CEP.:55.395-000 - CNPJ.:05.323.742/0001-71

CO NSU LTORIA

EM

TI

DECLARAÇÃO
AFUNPRESP

LINKCON EIRELI

- EPP, CNPJ n' 05.323.742/0001-71, sediada na Rua Napoleão Teixeii'a de Lama, n' 146, CEP:

55.395-000-- Cento'o-- JUPI -- Pei'nambucoDECLARA, sobas penasda lei, que cumpi'eos requisitoslegaispala a
qualificação como empresa de pequeno poi'te, e que está apta a usufi'uii' do tratamento favorecido estabelecido nos ai'ts.
42 a 49 da Lei Complementam'n' 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações.
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PERNAMBUCO 18 DEJANEIRO

DE2018

JULIOVÍ
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Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lama,146 -- Centro
CEP.:55.395-000-CNPJ.: 05.323.742/0001-71

CO NSU LTORIA

EM

Tt

DECLARAÇÃO DE WEXISTENCIA DE FATOS
IWEDITIVOS DA lIABILITAÇAO

SUPERVENIENTES

Aji'UNPRESP

A empa'esa
LINKCON EIRELI - EPP, signatái'ia,insci'ítano CNPJsob o n.'05.323.742/0001-71,
sediadana Rua
Napoleão Teixeira de Ilha, n' 146, CEP: 55.395-000 -- Centro -- JUPI - Pemambuco, por seu representante legal,
declai'a, sob as penas da Lei, nos termos do ai'tido 32, $ 2o, da Lei federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, que até a

pi'esentedata nenhum fato ocos'i'euque a ínabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido
defalência ou concordata.
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COMARCADERECIFE.PE

CARTOR]O DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
:

RameroLongman

Twlar

Substitutos: Gustavo da Fonte Longmaã - Josefa R4ariada Silvo - filma da Sílvi

Rodrigc Fre:tasGabão deAlbuquemue- RobsonFíeitas de hlelo
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Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lima. 146 -- Centro - JU
CEP.:55.395-000-CNPJ.: 05.323.742/0001-71
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CO NS U L TO R
DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL
AFUNPRESP
LINKCON EIRELI - EPP, CNPJ Ro.05.323.742/0001-71sediada na Rua Napoleão Teixeira de Lama, n' 146 -

Bairro Centro-- JUPI/PE-CEP:55395-000,por intermédio de seu representantelegal, inca-assinado, e para
os fins do Pregão Presencial em epígrafe, DECLARA expressamente, sob a penas da lei que cumpre
plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

PERNAMBUCO, 18 de JANEIRO de 2018

NERSILVA#AJUERO
ACOMBRCIAL
KCON EI
:l-EPP
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PROCUjIACAO

Pelo presenteinstrumento particular de mandato, e na melhor forma de direito é
que LINKCON EIRELI EPP, pessoaJurídica de direito privado, com sede à Rua
Napoleão

Teixeira

de Limo,

n'

146, Centro,

Jupi

- PE, CEP: 55395-000,

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n' 05.323.742/0001-71,
inscrição
estadual n' 0309852-42,por sua sócia TANIA MARCA HOGLUND, brasileira,
casada,empresária, inscrita no CPF/MF sob o n' 089.982.868-07,portadora do
RG n' 16286780, expedido pela SSP/SP, residente e domiciliada

à Rua José Pães

de Berros, n"10, Pino, Recite-PE,CEP: 51.011-420,OUTORGA para JÚLIO
WERNER SILVA CAJUEIRO, brasileiro, casado, analista comercial, inscrito no
CPF/MF sob Ro 067.390.484-95, portador da Cédula de Identidade Ho 7.472.054
SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Rio Pajeú, 502- lbura - Recite/PE - CEP:
51230-360,PODERES ESPECÍFICOSpara representar a Outorgante em
licitações e pregões de repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem
como empresaspúblicas; apresentar proposta e contraproposta; propor acordos;
aceitar e negar contraproposta; ter vista de processos administrativos, bem como

solicitar e retirar documentos;impugnar; solicitar esclarecimentos;
interpor
recursos; apresentar contrarrazões; mar\ifestar renúncia; formular ofertas e lances
de preços(escritas e verbais); efetuar vistorias técnicas e assinar declarações;

assinar contratos;enfim, praticar todos os atos necessáriosao bom e fiel
cumprimento do presentemandado. Presentemandato é valado até l0/02/2018.

Recite, 05 de AGOSTO de 2017

IKCON EIRELI EPP

nia Mana Hoglund

Recmhço PW SEKljlâlçA a fim

indicada de

Tala IRIA }ULtl©

hu fê. Recife.

Em!.:
Valida

Rua Napoleão Teixeira de Limo, Ho 146. Centro, Jupi -- PE
CEP:55.395-000 - CNPJ:05.323.742/001-71 -- Fone: 081-3011 0058

r

S[CR[TARIA OATAZCUDA

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC
No. Protocolo:

Razão Social:

2018.000D014041 73.52

LINKCONEIRELI

Nome Fantasia:
Endereço:

RUA NAPOLEAO TEIXEIRA LAMA,146

CENTRO. JUPI - PE
55.395400
CACEPE:

030985242

""') CNPJ/MF:

05.323.742/0001-71

Regime de Recolhimento:

SIMPLES NACIONAL

Situação Contribuinte:

ATIVO

Ativídade Económica Principal:

9511.8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOSPERIFERICOS
Atividade(s) Económica(s) Secundária(s)

63114/0 0 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
61904/99 OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADASANTERIORMENTE
9529-1/99 REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS
6203.1/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORNAO-CUSTOMIZAVEIS
6399-2/00 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE
sendoobrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento:

Não Informado

DATADEINSCRlçÃ0:

09/03/2004

DATADEEMISSÃO

l0/01/2018

DO DOCUMENTO:

Página l de l
Emitido em: l0/01/2018 17:22:36

StCRtTARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DEREGULARIDADEFISCAL
Número da Certidão:

2018.000001856337-12

Data de Emissão:

15/01/2018

DADOSDOCONTRIBUINTE
Razão

Social:

Endereça:
CNPJ:

LINKcoN

/é3$;zs. iÍ15.ia1%\

EIRELI

RUA NAPOLEAO TEIXEIRA LIMA N. 146. CENTRO. Jupl - PE, CEP: 55395000
05.323.742/0001-71

IÊ;iii
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éX:=Z...:.=
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"''' ''
.(?ç/'
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Certificamos,observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão.
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual

A presentecertidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual. a qualquer tempo. cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.
Esta certidão é válida até 14/04/2018 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL
''")na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página l de l
Emãido em: 15/01/2018 16:15:44

SECRETARIA(>A FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS
Número

2018.000000866825-10

Data de Emissão

05/01/2018

DADOS DO CONTRIBUINTE
Nome/ Razão Social: LINKCON EIRELI
Endereço:

RUA NAPOLEAO TEIXEIRA LAMA,146

Bairro

CENTRO

Inscrição Estadual:

030985242

Município
CNPJ

05.323.742/0001-71

JUPI

CNAE Principal: 9511-8/00

CEP:

55.395-000

Certificamos. observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste
órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Atava

do Estado de Pernambuco

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa. nem exclui o direito da
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte
Esta Certidão é válida até 04/04/2018

devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE

VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal
n' 8.666/93,é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Página l/l
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CONSU LTO RIA

EM TI

ÀFUNPRESP

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Podem'Exééútivo
Funpresp-Exe

PROPOSTACOMERCIAL

Proposta que faz a empresa, LIKCON EIRELI - EPP inscrita no CNPJ (MF) n' 05.323.742/0001-71
sediada na Rua Napoleão Teixeira de Lama, 146 - Centro - JUPI/PE, telefone (81) 3132-5190

e-mail comercial6Blinkcon.com.br, para execução dos serviços abaixo relacionados.
DADOS DOPROPONENTE

NOME: LINKCON EIRELI - EPP RAZÃO SOCIAL: LINKCON EIRELI - EPP
CNPJ Na: 05.323.742/0001-71
ENDEREÇO: Rua Napoleão Teixeira de Lima, 146 - Centro - JUPI/PE

TELEFONE:(81) 3132-5190 E-MAIL: comercial@linkcon.com.br
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.
DADOS DOSIGNATÁRIO DOCONTRATO:
NOME:PALOMACARRERAS BRANCO
RG: 5.61 3.493 SDS/PE
CPF: 038.380.334-93
Item

Serviço

r'-

Unidade
de
medida

(B)
(A)
Volume
Volume
Estimado Estimado
Mensal
Anual

(c)

Valor
unitário
(R$)

(D)= (A x

c)

(E) = (B x

c)

Valor
mensal

Valor total
(R$)

(R$)

l

Desenvolvimento
de soluções de
software

Ponto de
Função

35

420

331.57

11.604.95

139.259.40

2

Manutenção de
soluções de
software

Ponto de
Função

15

180

409.67

6.145.05

73.740.60

CO NSU LTORIA

EM

TI

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços.
Os serviços descritos atendem as especificações técnicas, exigidas pelo termo de referência
Declaramos que atendemos o descrito no edital e termo de referência
PERNAMBUCO, 18 de JANEIRO de 2018
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Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Limo, 146 -- Centro - Ju
CEP.:55.395-000-CNPJ.: 05.323.742/0001-7Í

COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
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PregãoEletrõnico

Fundaçãode Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrõnico
NO00013/2017
As 12:10 horas do dia 05 de fevereiro de 2018. após analisado o resultado do Pregão no 00013/2017,
referente ao Processo no 000309/2017, o pregoeiro, Sr(a) JOAO BATISTA DE JESUS SANTANA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

+'KOBS:Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de
julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: l
Descrição: Prestaçãode Serviços de Informática

DescriçãoComplementar:
Contratação
de empresaespecializada
na prestação
de serviçosde

desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software. nas
linguagensJava. JavaScript. PHPe .NET para a Funpresp-Exe

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade
Aplicabilidade

Decreto 7174: Não
Margem de Preferência:

Quantidade: l
Valor estimado: R$ 684.455,7000

Não

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LINKCON EIRELI , pelo melhor lance de R$ 213.000,0000
Eventosdo Item
Evento
Adjudicado

Data

05/02/2018
12:10:35

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LINKCONEIRELI
CNPJ/CPF:05.323.742/0001-71, Melhor lance: R$ 213.000,0000

Fim do documento

https ://www.comp rasnet. gov. br/prega o/pregoei ro/ata/TermoJulg.asp?prgCod-708

8 62 .

05/02/2018

COMPRASNE'l' OSITEDECOMPRASDOGOVERNO

Pago 2 of2

https://www.comprasnet.
gov.br/pregão/pregoeiro/ata/TermoJ
ulg.asp?prgCod-70
8862.

05/02/2018

FUNDAÇÃODEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTARDO
SERVIDORPÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

;l;lüil

GERÊNCIA DE PATRIMÓNIO, i.0GíSTICA E CONTRATA(l?:llZ
DESPACHO

Assunto:Contratação de empresapara a prestação de serviços de Fábrica de Software
Referência: Processon' 000309/20]7

1.

Trata o presente processo da contratação de empresa especializadana prestação de

serviçosde desenvolvimento
e manutençãode soluçõesde software,na tnodalidadefábricade
software, nas linguagensJava,JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android e IOS), visando atender as
necessidadesda Funptesp-Exe.

2.

Conforme programado,o Pregão Eletrânico n' 13/2017 foi aberto no dia 18/01/2018.

cujos procedimentos foratn registrados na Ata extraída do sistema Comprasnet, às fls. 327/332.

3.
Participaram da disputa 36 (tl:inca e seis) empresas,tendo apresentado o menor lance ,
Linkcon Eireli -- EPP, no valor deR$ 213.000,00(duzentose treze md reais),o que proporcionou
economia de 68,88%, ou seja de ;!!Ê.471:455,.ZQ
(quauocentos e setenta e um md, quatrocentos e
cinquenta e cinco reais e setenta centavos), ein relação ao preço total estimado, que era R$
684.455,70 (seiscentose oitenta e quatro nü, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta
centavos )

4.
Após confinnar que a detentora do menor preço atendeu as exigênciasdo Edital, este
Pregoeiro classificoue habilitou a licitante no sistema Comprasnet,não tendo havido contestaçãoda
decisãopor parte das demais participantes, haja vista que quando foi dada a oportunidade para o
registro de intenção de recurso, nenhuma delas se manifestou.

5.
Nessa medida, após o recebimento dos documentos originais e cópias autenticadas, às fls.
360/440, este Pregoeiro procedeu a adjudicação do certatne à vencedora, conforme documento à f]

441

6.

Neste contexto, encaminhámos o processo à Diretoria de Administração, pata, anuindo,

homologar o certame ein favor da empresa Linkcon

Eireli -- EPP, no valor' de R$ 213.000,00

(duzentos e treze mil reais).

Brasília, 05 de fevereiro de 2018

Fundação de Prex.idênciaComplementar do Servidor I'úblico Federal do Poder Executivo -- Funpresp-Exe

SCN Quadra2 Bloco A

Sala202/203/204

Ed. Corpointc l;inaticial Conter lirasí]ia/DF
Funpresp-Exe

70712-900 (06]) 2020 930i)

FUNDAÇÃO DEPREVIDÊNCIA
COMPLEMENTARDO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

DO PODER EXECUTIVO

Furlpres
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO

Assunto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Fábrica de Software
Referência: Processon' 000309/2017

1.

De acordo com o Despacho antecedente,homologo o Pregão Eletrânico n' 13/2017

para a empresa Linkcon Eireli

2.

EPP, no valor- de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).

Retornem os autos à GELOG para prosseguimento.

Brasília,05 de fevereirode 2018

MARILENE

FILHA

Diretom de Administração

l;unprcsp Exc
SCN Quadra 2 Bloco /\ -- Sala202/203/204

Ed. Corporatc Financial Ccntcr
Funprcsp-Exe

Brasília/DF

70712 900 - (061) 2020 9300

FUNDAÇÃO

DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO
$ERYiDaR

PÚBLica

FEDERAL

DOPODEREXECUTIVO

Funpresp

GERENCIA DE PATRIMONIO,

LOGÍSTICA E CONTRATAÇOES

.'''''"'\

TERMO DEENCERRAMENTO

Tendo em vista a grande quantidade de documentos arquivados no presente
processo, encerramos o volume de NO1à fl. 460e abrimos o volume de NO11.

Brasília, 16 de Fevereiro de 2018

ANAJULI
Anali

ó\JSA FERNANDES
n

istrativo

Fundação dc Prcvidência Complctncntar do Servidor Público Federal dn Podcr Exccuüx.o -- Futlprcsp-Exe

SCN Quadra 2 Bloco A

Sala202/203/204

Ed. Corporatc Financial Centcr -- Brasília-- DF' / 70712-900- (061) 2020-9700

mmv.fünptesp.com.br

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

f9ig
Funpresp

DO PODER EXECUTIVO

t:/6/

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, LOGÍSTICA E CONTRATAÇÕES

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de Fevereiro de 2018, procedemos a abertura deste volume de N°
II do Processo N° 000.309/2017, Desenvolvimento e Manutenção de Software.

Brasília, 16 de Fevereiro de 2018.

ANA JULIA SOUSA FERNANDES
Analista Administrativo

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — lunpresp-lxe
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 202/203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasilia — DF / 70712-900 - (061) 2020-9700
www.funpresp.com.br

Unidade Organizacional -

Funpresp

PDE — 67/2018

GELOG/DIRAD
i
Data — 15/02/2018 , °

-,,
t
,. ---,•. „,--,sey
,o,
. l_...„.„--

PROPOSIÇÃO À DIRETORIA EXECUTIVA - PDE

r PROTOCOLO
Gabinete

1. ASSUNTO
Celebração de contrato com a empresa Linkcon Eireli — EPP, para a prestação de serviços de
Fábrica de Software.
(Processo: Gerenciamento de Compras e Contratações).
2. ALÇADA DECISOR IA
( )Conselho Deliberativo

( ) Conselho Fiscal

(X) Diretoria Executiva

3. PLANO DE AÇÃO ANUAL
( ) Não

r

(X) Sim, Objetivo estratégico n° 08, Meta n° 04, Ação d'A-12

4. IMPACTO FINANCEIRO

( ) Não

`4..À..\

(X) Sim: R$ 213.000,00 (para 12 meses)
( ) Não previsto no orçamento
(X) Previsto no orçamento

5. NORMATIZAÇAO
A proposta apresentada envolve assunto:
( ) Normatizado
(X) Não passível de normalização
( ) A normatizar no prazo de: XX dias
6. IN FORMAÇÕES E ANÁLISE
Conforme programado, o Pregão Eletrônico n° 13/2017 foi aberto no dia 18/01/2018, cujos
procedimentos foram registrados na Ata extraída do sistema Comprasnet.
Participaram da disputa 36 (trinta e seis) empresas, tendo apresentado o menor lance a Linkcon
Eireli — EPP, no valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), o que proporcionou a
economia de 68,88%, representando R$ 471.455,70 (quatrocentos e setenta e um mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), em relação ao preço total estimado,
que era R$ 684.455,70 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e
setenta centavos).
Diante do exposto, o pregoeiro adjudicou o certame à mencionada empresa, tendo a Diretoria de
Administração homologado o resultado.

PDE — 67/2018

Funpresp

Data — 15/02/2018

PROPOSIÇÃO À DIRETORIA EXECUTIVA - PDE

7. PROPOSTA
Solicita autorização da Diretoria Executiva para a celebração do contrato.

JOÃO 4éfÁ SE JESUS SANTANA
Coordénador de Licitações e Contratos
8. DESPACHO DO DIRETOR RESPONSÁVEL
De acordo.

o

1/1

c Apo TRINDADE

Diretor -è-Administração Substituto

9. LISTA DE DOCUMENTOS E ANEXOS
Anexo 01 — Nota Técnica n2 94/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe
Anexo 02 - Resolução DE n° 862/2017, de 03/10/2017
Anexo 03— Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 13/2017, de 06/02/2018.

Página 2 de 2
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Nota Técnica n2 94/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe
Brasília, 15 de fevereiro de 2018.

À Gerência de Patrimônio e Logística
Ao Sr. Roberto Machado Trindade
Gerente de Patrimônio e Logística

Assunto: Celebração de contrato para a prestação de serviços de Fábrica de Software
Referência: Processo n° 000309/2017

1.
Trata a presente demanda da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de
software, nas linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android e IOS), visando atender
as necessidades da Funpresp-Exe.
2.
Por intermédio da Resolução DE n° 862/2017, de 03/10/2017, a abertura do processo
foi autorizada pela Diretoria Executiva, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação.
3.
Após a certificação da existência de dotação orçamentária pela Gerência de
Contabilidade e Finanças, o processo foi submetido à análise da Gerência Jurídica, que mediante
o Parecer jurídico n° 84/2017/GEJUR/FUNPRESP-EXE, manifestou- se pela ausência de óbice
de índole jurídica quanto ao prosseguimento do certame na modalidade pregão, desde que
observadas as ressalvas e orientações contidas no mencionado opinativo.
4.
Os ajustes no Termo de Referência foram efetuados pela Gerência de Tecnologia e
Informação, que mediante o Despacho datado de 28/12/2017, se manifestou acerca dos
apontamentos de ordem técnica.
Por sua vez, de posse do novo Termo de Referência, a Gerência de Patrimônio, Logística
5.
e Contratações efetuou os ajustes no Edital e na Minuta do Contrato, manifestando-se sobre os
apontamentos de sua competência mediante o Despacho datado de 28/12/2017, não tendo
acatado apenas uma sugestão que tratava da inserção de exigência de experiência mínima de 03
(três) anos para as licitantes.
6.
As sugestões efetuadas no Parecer, não acatadas pela GETIC e pela GELOG estão
descritas no anexo 1 desta Nota Técnica.
Conforme programado, o Pregão Eletrônico n° 13/2017 foi aberto no dia 18/01/2018,
7.
cujos procedimentos foram registrados na Ata extraída do sistema Comprasnet.

Fundação dc Previdência Complementar do Servidor Público 1h. ral do Pod Executivo — Vunpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 202/203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasília — DF / 70712-900 - (061) 2020-9700

SERVIDOR PUBLICO FEDERAI
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
Participaram da disputa 36 (trinta e seis) empresas, tendo apresentado o menor lance a
8.
Linkcon Eireli — EPP, no valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), o que
proporcionou a economia de 68,88%, representando R$ 471.455,70 (quatrocentos e setenta e
um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), em relação ao preço total
estimado, que era R$ 684.455,70 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e
cinco reais e setenta centavos).
Demonstramos abaixo, de forma detalhada, os preços ofertados pela vencedora.

9.
Item

1

2

Unidade
cie
medida

Serviço

Desenvolvimento
de soluções de
software
Manutenção
de
de
soluções
software

(B)
(A)
(C)
Volume
Volume
Valor
Estimado Estimado
unitário
Mensal
Anual_

(D)= (A x C)
Valor mensal

(E) = (B x C)
Valor total
estimado

Ponto de
_,
..,
lunc-to
.s ,

35

420

331,57

11.604,95

139.259,40

Ponto de
Funç ão

15

180

409,67

6:145,05

73.740,60

TOTAL

213.000,00

Devido a não terem sido registradas intenções de recurso por parte das licitantes, o
10.
certame foi adjudicado pelo pregoeiro e homologado pela Diretoria de Administração em favor
da vencedora, consoante o Termo de Homologação, datado de 06/02/2018.
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais c
11.
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com início a contar da data de sua
assinatura, cuja execução será por demanda.
Em face do exposto, encaminhamos esta Nota Técnica à Diretoria de Administração,
12.
propondo submetê-la à Diretoria Executiva, para, nos termos da Resolução DE n° 743/2017, de
24/05/2017, autorizar a celebração do contrato com a empresa Linkcon Eireli — EPP, no valor
de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), condicionada à chancela do instrumento contratual
pela Gerência Jurídica.
Atenciosamente,

JOÃO
E JESUS SANTANA
Coordenador de Licitações e Contratos
1. De acordo.
2. Encaminhe-se à Diretoria Executiva, conforme sugerido.

ROBE
Direto s e

INDADE
str çao ubstituto
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Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe
/ 70712-900 - (061) 2020-9700
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FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
ANEXO I - APONTAMENTOS DO PARECER JURÍDICO NÃO ACATADOS

Manifestação da GETIC
Recomendação contida no Parecer Jurídico
Subitem 22.1 (fl. 28v): sugere-se a previsão de multa compensatória, conforme termos Esta gerência compreende que as sanções já previstas no TR são
adequadas e suficientes às necessidades postas
abaixo:
por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
(7/0 (
- multa compensatória de
total do objeto;
Subitem 24.1 (fl. 30): nos termos do art. 61, §2°, da IN SEGES/NIPDG n° 05/2017,
"O reajuste em sentido estrito terá periodicidade igual ou superior a um ano, sendo o temo inicial do
período de correção monetária ou reajuste, a data prevista para apresentação da proposta ou do
orçamento a que essa proposta se referir, ou, no caso de novo reajuste, a data a que o anterior tiver se
referido ".

Considerando que a condição já contida no Termo de
Referência prevendo o reajuste após 12 (doze) meses a contar
da data da assinatura do contrato é mais favorável à FunprespExe, esta gerência optou por mantê-la

Acrescer no Termo de Referência o seguinte item:
- ALTERAÇÃO SUBJETIVA
- É admissivel a fusão, cisão ou incotporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação ext:gidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

Considerando a natureza desta contratação, bem como as
características das aplicações previstas no subitem 5.3 do Estudo
Técnico Preliminar da Contratação, esta gerência entende que
seria temerário admitir tal situação, tendo em vista os riscos de
descontinuidade de entregas e possível quebra do ritmo de
desenvolvimento, dentre outras desvantagens que poderiam
comprometer a execução do serviço.
pr...
"1176N
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
Recomendação contida no Parecer Jurídico
Manifestação da GELOG
- subitem 8.8 (fls. 73v/74): a área técnica afirmou que não incluiu o subitem 8.8.2 da Reiteramos a inaplicabilidade no Edital dos subitens a que se
minuta padrão, que trata da comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em reportou o Parecer, 8.8.2.3 e 8.8.2.3.1, em face de que cerceariam
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, a participação de licitantes, prejudicando a competição. Desta
justificando que "não se aplicam a este objeto".
forma, não foi acatada a sugestão para a exigência de experiência
Sobre o assunto, ressalte que a alínea "h" do item 10.6 do Anexo VII-A da IN mínima de 3 anos para as licitantes.
SEGES/MPDG n. 5/2017 exige a comprovação de experiência mínima de 3 anos, que
pode ser diminuída ou suprimida (item 12 do anexo VII-A da IN n° 5/2017), desde
que haja justificativa a respeito, na medida em que gera maiores riscos para a
Administração e não deve ser adotada em qualquer licitação, o que deve ser observado
pela área técnica.

2
Fundação de Previdência &implementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — Fünpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco À —Sala 202/203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasília — DE / 70712-900 - (0.61) 2020-9700
www.funpresp.com.br
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regão Eletrônico

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público FederaL do Poder
Executivo
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
No 00013/2017
s 09:22 horas do dia 06 de fevereiro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo no 000309/2017, Pregão no 00013/2017.

Resultado da Homologação
tem: 1
)escrição: Prestação de Serviços de Informática
)escrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software, nas linguagens lava, lavaScript, PHP e .NET para a Funpresp-Exe.
-ratamento Diferenciado: Unidade de fornecimento: Unidade
biantidade: 1
kplicabilidade Decreto 7174: Não
kplicabilidade Margem de Preferência: Não
Situação: Homologado
falor estimado: R$ 684.455,7000
1djudicado para: LINKCON EIRELI , pelo melhor lance de R$ 213.000,0000.
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

05/02/2018 12:10:35

Homologado

06/02/2018 09:22:51

Observações

Nome

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LINKCON EIRELI, CNPl/CPF: 05.323.742/0001-71, Melhor lance:
MARILENE FERRAR! LUCAS ALVES FILHA

\tenção: dique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.
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210 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

RESOLUÇÃO N° 862 DA DIRETORIA EXECUTIVA

A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no
uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou, em 12 de
setembro de 2017, a abertura de processo para contratação de serviços especializados em
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, denominada fábrica de software.

Brasília, 03 de outubro de 2017.

JoOlniaet(o---de--Miranda
DiretOr-Presidente Substituto
)\

Ç-

Tiago 'unes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos

MarilenèsFerraritaas Alves Filha
Diretora de Administração

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n" 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:
CNPJ / CPF:

05.323.742/0001-71

.azão Social / Nome:

Validade do Cadastro:

24/05/2018

LINKCON EIRELI - EPP

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Domicílio Fiscal:

24651 -- jupi PE

Unidade Cadastradora:

160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Atividade Econômica:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
R NAPOLEÃO TEIXEIRA DE LIMA 146 - jupi - PE

Endereço:
Ocorrência:

Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público":

Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas:

Nada Consta

(Dados obtidos do Histórico)

Níveis validados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
TJ

- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita

Validade:

14/07/2018

FGTS

Validade:

25/03/2018

INSS

Validade:

14/07/2018

Trabalhista Validade.

24/08/2018

http://www.tstius.br/certidao

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:
Receita Estadual/Distrital

Sem informação

Receita Municipal

Sem informação

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade:

31/05/2018

Índices Calculados:

SG = 50.93; LG = 18.88; LC 18.88

Patrimônio Líquido:

R$ 1849.159,33

1 de 1

Emitido em: 26/02/2018 11:37
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SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CADIN (CAD. INF. CREDITO NAO QUITADO)
USUARIO: CELMA
27/02/18 08:38
INFORME CPF :
INFORME CGC : 05323742

(RADICAL)

PF1=AJUDA PF3=SAI
(0657) NAO ENCONTRADO REGISTRO PARA CGC = 5323742
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CONSULTORIA EM TI

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, e na melhor forma de direito é
que LINKCON EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua
Nossa Senhora do Rosário, n° 10, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.323.742/0001-71, inscrição estadual no 030985242, por sua sócia TANIA MARIA HOGLUND, brasileira, casada, empresária,
inscrita no CPF/MF sob o n° 089.982.868-07, portadora do RG n" 16286780,
expedido Tpela SSP/SP, residente e dkon-ticiliacla à Rua Pistola, n" 187, bloco 13,
apto 101, Afogados, Recife/PE, OUTORGA para PALOMA CARRERAS
BRANCO, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n° 038.380.334-93, PODERES
ESPECÍFICOS para assinar Contratos e Termos Aditivos, firmado com pessoas
físicas e jurídicas de direito público ou privado, dando tudo por bom, firme e
valioso, como se presente fosse, sendo vedado o seu substabelecimento no todo
ou em parte, com ou sem reserva de poderes.
Recife, 27 de janeiro de 2018.
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Em testemunho
da verdade
Robson Freitas de Melo (Escrevente Substituto
flt.
Emol.: R$ 3,39 Taxa: R$ 1,40 Total: R$ 4,79
).—.x
Válido eco o selo 0074203.AJ102201207.02369 ..
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Endereço: Rua Napoleão Teixeira de Lima, 146 — Centro
01-71(
u
CEP.: 55.395-000 - CNP).: 05.323.

SerproMail

13/03/2018

SerproMail

joao.santana@funpresp.com.br

Encaminha Contrato para assinatura

De : Joao Batista de Jesus Santana
<joao.santana@funpresp.com.br>

Seg, 12 de mar de 201g. ti'B'f
1 anexo

Assunto : Encaminha Contrato para assinatura
Para : comercial <comercial@linkcon.com.br>
Cc : Priscilla Luz Otoni
<priscilla.otoni@funpresp.com.br>
Sr. Júlio,
Conforme conversamos nesta data, encaminhamos o Contrato n° 01/2018 para a
assinatura da representante dessa empresa, com início da vigência em 19/03/2017, ou
seja, respeitando os 05 (cinco) dias úteis definidos no Edital da Licitação.
Solicitamos a impressão em duas vias, que seja assinado pela representante e uma
testemunha e posteriormente encaminhado à Fundação (duas vias).
Assim que recebermos e assinarmos o contrato enviaremo a viada Linkcon.
Att.

João Santana
Coordenador de Licitações e Contratos
(61) 2020-9792
— Contrato assinado - Fáb. de Soft - 12-03-2018.docx
98 KB

(

SerproMail

13/03/2018

SerproMail

joao.santana@funpresp.com.br

Re: Encaminha Contrato para assinatura

De :Joao Batista de Jesus Santana
<joao.santana@funpresp.com.br>

ao
02
Ter, 13 de mar 2018,1
,

Assunto : Re: Encaminha Contrato para assinatura
Para : comercial <comercial@linkcon.com.br>
Cc : Priscilla Luz Otoni
<priscilla.otoni@funpresp.com.br>
Sr. Júlio,
Após a extração do SICAF da Linkcon, o respectivo relatório não confirma a situação
regular da empresa perante as receitas estadual e municipal. Portanto, solicito enviar as
certidões.
Att.

João Santana
Coordenador de Licitações e Contratos
(61) 2020-9792
De: "Joao Santana" <joao.santana@funpresp.com.br>
Para: "comercial" <comercial@linkcon.com.br>
Cc: "Priscilla Luz Otoni" <priscilla.otoni@funpresp.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de março de 2018 18:01:46
Assunto: Encaminha Contrato para assinatura
Sr. Júlio,
Conforme conversamos nesta data, encaminhamos o Contrato n° 01/2018 para a
assinatura da representante dessa empresa, com início da vigência em 19/03/2017, ou
seja, respeitando os 05 (cinco) dias úteis definidos no Edital da Licitação.
Solicitamos a impressão em duas vias, que seja assinado pela representante e uma
testemunha e posteriormente encaminhado à Fundação (duas vias).
Assim que recebermos e assinarmos o contrato enviaremo a viada Linkcon.
Att.

João Santana
Coordenador de Licitações e Contratos
(61) 2020-9792

CONSULTORIA

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, e na melhor forma de direito é
que LINKCON EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua
Nossa Senhora do Rosário, n° 10, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.323.742/0001-71, inscrição estadual n° 030985242, por sua sócia TANIA MARIA HOGLUND, brasileira, casada, empresária,
inscrita no CPF/MF sob o n° 089.982.868-07, portadora do RG n° 16286780,
expedido pela SSP/SP, residente e don-Liciliada à Rua Pistola, a- ' 187, bloco B,
apto 101, Afogados, Recife/PE, OUTORGA para PALOMA CARRERAS
BRANCO, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o IV 038.380.334-93, PODERES

ESPECÍFICOS para assinar Contratos e Termos Aditivos, firmado com pessoas
físicas e jurídicas de direito público ou privado, dando tudo por bom, firme e
valioso, como se presente fosse, sendo vedado o seu substabelecimento no todo
ou em parte, com ou sem reserva de poderes.
Recife, 27 de janeiro de 2018.
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Endereço: Rua Napoleão Teixeira de
CEP.: 55.395-000 - CNP3.: 05.323.742/0001-71
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PREFE1TURAMUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.97810001-02

Rua Napoleão Texeira
- Centro - CEP 55.395-000 - Jupi- PE
Fone: (87)3779-1654 - Errei): ouvidoriaãuplpe.gov.br
www .jupi.pe.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DIVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE

1

Documento: 30/2018

Emissão: 07/03/2018

Validade: 06/05/2018

Processo:

DADOS DO SUJEITO PASSIVO
Nome/ Raz. Social: LINKCON EIRELI - EPP
CPF/ CNPJ: 05323742000171

RG/ Insc. Estadual:

Emissor:

Logradouro: Rua Napoleao Teixeira Lima
Complemento:

N°: 146
Bairro: Centro

Distrito:

CEP: 55.395-000

Município: Aipi

UF: Pernambuco

FINALIDADE

CERTIDÃO
A Prefeitura Municipal de Jupi, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ de número 10.140.978/0001-02,
através do Departamento de Tributos, em nome do sujeito passivo acima identificado, que este documento se refere
exclusivamente aos Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano,
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços (Manutenção
de Cemitério, Emissão de Documentos, entre outros) e pelo Poder de Polida (multas e licenças), bem como a Divida
Ativa Municipal,
Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS,
por NÃO constarem lançamentos de débitos em nossos registros referente à tributos municipais e encargos. Pelo que,
na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, provemos o presente documento afim de que produza os juridicos e
legais efeitos.
Certificamos outrossim, que fica ressalvado o direito desta unidade, na cobrança de débitos provenientes de impostos,
taxas e contribuições que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos
tributos e períodos referidos nesta certidão.
Este documento esta abrangendo penas a pessoa passiva acima identificada e sua aceitaçáo esta condicionada à
finalidade para a qual foi emitido e qualquer rasura ou emenda o invalidara.
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Assinaturas e vistos
Jupi, Pervanibt:co, ouarta-fetrét, 07 de março de 2018.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS
Número:

2018.000005400219 -60

Data de Emissão: 05/03/2018

DADOS DO CONTRIBUINTE
Nome/ Razão Social: LINKCON EIRELI
Endereço:

RUA NAPOLEAO TEIXEIRA LIMA, 146

Bairro:

CENTRO

Inscrição Estadual:

0309852-42

Município:
CNPJ:

05.323.742/0001-71

JUPI
CNAE Principal: 9511-8/00

CEP:

55.395-000

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste
órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa
do Estado de Pernambuco.
A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.
Esta Certidão é válida até 02/06/2018
, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe gov.br.
OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal
n° 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Página 1/1
Emificlo em: 05/03/2018 17:18:07
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

TERMO DE CONTRATO N° 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000309/2017

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO E A
EMPRESA LINKCON EIRELI - EPP.

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, com sede no Edifício Corporate
Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2' Andar — Salas 202/203/204 — Brasília - DF,
inscrita no CNI3j/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO,
brasileiro, casado, portador cédula de identidade n° 3.642.349, expedida pela SESP/DF, inscrito no
CPF sob o ri° 603.884.046-04 e por sua Diretora de Administração, a Sra. MARILENE
FERRARI LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n°
1.870.124, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 456.308.794-72, ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF, cargos para os quais foram nomeados através da Resolução do
Conselho Deliberativo n° 58 de 14 de maio de 2015, na forma da competência contida no inciso II
do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE; e de outro lado a empresa LINKCON EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.323.742/0001-71, estabelecida na Rua Napoleão Teixeira
de Lima, 146 — Centro — jupi/PE, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato
representada por sua procuradora, a Sra. PALOMA CARRERAS BRANCO, portadora da cédula
de identidade n° 5.613.493, expedida pela SDS/PE, inscrita no CPF sob o n° 038.380.334-93,
residente e domiciliada em Recife/PE resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em
conformidade com o que consta do Processo Administrativo ri° 000309/2017, referente ao Pregão
Eletrônico n° 013/2017, com fundamento na Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, na Instrução Normativa
MP/SLTI N°4, de 11 de setembro de 2014 e na Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 26
de maio de 2017, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software,
nas linguagens java, javaScript, PHP e .NET., que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo 1 do Edital.
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1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3 Objeto da contratação:
1'1'11\1
1
2

SERVIÇO

UNIDADE DE
MEDIDA

Desenvolvimento de soluções de
Ponto de Função
soft2vare
Manutenção de soluções de
Ponto de Função
software
TOTAL

VOLUME
ESTE\ IAD°
MENSAL

VOLU1\11:.
ESTIM.11)( )
ANUAL

35

420

15

180
600

1.4 São assegurados à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e os direitos
autorais da Solução de Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos
ao longo do Contrato, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de
dados e as bases de dados.
2

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início em
19/03/2018 e encerramento em 19/03/2019, podendo ser prorrogado por períodos iguais e
sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993,
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1 os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2 esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1.3 seja juntado relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.4 seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém interesse
na realização do serviço;
2.1.5 seja comprovado que o valor do Contrato permanece economicamente vantajoso para a
CONTRATANTE;
2.1.6 haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação; e
2.1.7 seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.2

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3

A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), conforme o
quadro a seguir:
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Item

1

Serviço

Unidade
de
medida

Desenvolvimento
Ponto de
de soluções de
'
Função

141

FIS

(A)
Volume
Estimado
Mensal

(B)
Volume
Estimado
Anual

(C)
Valor
unitário

(D)= (A x C)
Valor mensal

(E) = (B x C)
Valor total
estimado

35

420

331,57

11.604,95

139.259,40

15

180

409,67

6.145,05

73.740,60

software

2

Manutenção
soluções
sgftware

de
Ponto de
de
Função

TOTAL

213.000,00

3.2 No valor total da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outras
necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação, para o exercício de 2018, correrão à conta do
Plano de Gestão Administrativa (PGA) da CONTRATANTE, sendo que para os exercícios
subsequentes as despesas decorrentes serão custeadas com a dotação orçamentária própria de cada
exercício.
5.

CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento deverá ser efetuado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre no mês
subsequente da prestação do serviço.
5.1.1 A nota fiscal/fatura, contendo o detalhamento dos serviços executados, deverá ser entregue
à CONTRATANTE com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da data limite de pagamento.
5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, nos termos do art. 5', § 3°, da Lei n°
8.666/1993.
5.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo empregado
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da nota fiscal/fatura apresentada
em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
5.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
5.5 Nos termos do art. 20, III, da IN SLTI/MP n° 04/2014, será efetuada a retenção ou glosa do
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a CONTRATADA:
5.5.1 não produziu os resultados acordados;
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5.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida; e
5.5.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da Solução de
Tecnologia da Informação, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;
5.6 A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente, mediante anuência da
CONTRATANTE.
5.7 Será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
5.8 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Contrato.
5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da CONTRATANTE.
5.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
5.11 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.
5.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao
SICAF.
5.13 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela autoridade máxima da
CONTRATANTE, não será rescindido o Contrato em execução com a CONTRATADA
inadimplente no SICAF.
5.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.14.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividades de prestação de serviços previstas no § 50 C, do art. 18, da Lei Complementar n°
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM =IxNx VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
4
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Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
=

365
= Forcem:714c: dc taxa anua: =

=
=
6.

-1- 100)
3d5
0.00016438

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTE

6.1 Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato, o valor correspondente aos
serviços poderá ser reajustado aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPCA - acumulado no período, nos termos da Lei no 8.666/1993, art. 40, XI, c/c art. 55, III.
6.2 Para fins do cálculo do reajuste anual, será sempre utilizado o índice (IPCA) do mês anterior
ao dos marcos inicial e final.
6.3 Caso o índice estabelecido 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
então em vigor.
6.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial para reajustamento do preço do valor remanescente.
6.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 O garantidor não é parte legítima para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA
(inserido pela IN n° 05/2017).
7.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão
do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666/1993.
7.3 A CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado, que será
liberada de acordo com as condições previstas neste instrumento, conforme disposto no art. 56 da
Lei n° 8.666/1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
7.3.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%
(dois por cento).
7.3.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retenção dos
pagamentos devidos à CONTRATADA até o limite de 3% (três por cento) do valor do Contrato a
título de garantia, a serem depositados junto à CONTRATANTE, em dinheiro, com correção
monetária:
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7.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MPDG n° 5/2017.
7.5

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.5.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
7.5.2 prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do Contrato; e
7.5.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA.
7.6 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
acima.
7.7 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica da CONTRATANTE, com
correção monetária.
7.8 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
7.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.
7.10 A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
7.10.1 caso fortuito ou força maior;
7.10.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
7.10.3 descumprimento das obrigações pelo contratado decorrente de atos ou fatos praticados pela
CONTRATANTE; e
7.10.4 atos ilícitos dolosos praticados por empregados da CONTRATANTE.
7.11 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas neste item.
7.12 Será considerada extinta a garantia:
7.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cláusulas do Contrato; e
7.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não
comunique a ocorrência de sinistros.
8.

CLÁUSULA OITAVA — DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 Os serviços contratados serão executados de forma contínua e indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
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8.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser observado o disposto nos artigos 58,
inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993 e no art. 6° do Decreto n° 2.271/1997, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.
8.3 O responsável pelo acompanhamento e fiscalização deverá ter a experiência necessária para
o acompanhamento e o controle da execução dos serviços e do Contrato, cuja incumbência é
monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar prejuízos, devendo intervir
para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade na prestação
do serviço à qualidade exigida, no tocante às suas atribuições, podendo, inclusive, culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
8.4 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no Anexo V, item
2.6, i, ambos da IN n° 05/2017.
8.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/1993.
8.6 À CONTRATANTE será reservado o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
prestados, se em desacordo com o Contrato, devendo a CONTRATADA refazer os serviços
rejeitados sem ônus adicionais.
8.7 A assistência da fiscalização da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados.
8.8 Exigir-se-á a apresentação, juntamente com a nota fiscal/fatura, dos documentos
relacionados abaixo para conferência e posterior ateste:
8.8.1 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social — CND;
8.8.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União;
8.8.3 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Distrital/Municipal de seu
domicílio ou sede;
8.8.4 Certidão de Regularidade do FGTS — CRF;
8.8.5 Regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF — ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
8.666/1993; e
8.8.6 Certidão relativa à inexistência de débitos trabalhistas extraída do sítio
http: / /www.tst.jus.br / certidao /
8.9 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §'§ 1° e 2° do art. 67 da Lei No 8.666/1993.
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8.10 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas neste instrumento e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei n° 8.666/1993.
9.

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
9.2

Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para a perfeita prestação dos serviços.

9.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
9.4

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações.

9.5 Atestar a nota fiscal/fatura correspondente após realizar rigorosa conferência dos serviços
prestados.
9.6

Efetuar o pagamento no preço c nas condições pactuadas.

9.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONLKATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.8 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela
CONTRATADA, em conformidade com o disposto no item 6 do Anexo XI da Instrução
Normativa SEGES/MPDG n° 05/2017.
9.9 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
9.10 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, conforme o disposto no art. 30 da IN SLTI/MP n° 4/2014.
9.11 Encaminhar formalmente a demanda, por meio de Ordem de Serviço, de acordo com os
critérios estabelecidos neste instrumento, observando o disposto nos artigos 19 e 33 da IN
SLTI/MP n° 4/2014.
9.12 Receber os serviços que estejam em conformidade com a proposta, observando o disposto
no art. 21 da IN SLTI/MP n° 4/2014.
9.13 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando
cabíveis.
9.14 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
9.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
9.14.2 diredonar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;
9.14.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante
a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação
à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.14.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais da
CONTRATANTE, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 202/203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasília — 1W / 70712-900 - (061) 2020-9301)
l'unpresp-1 xe

FUNDAÇA0 DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpres
10.

As.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Contrato e de sua proposta, c:2).'PaEs.P.°':"
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
10.2 Apresentar, quando da assinatura do Contrato, as comprovações para o seu Gerente Técnico
indicado, a saber:
10.2.1 experiência mínima de 3 (três) anos na condução de serviços compatíveis com o objeto, em
liderança de times ágeis em projetos de construção de software utilizando a metodologia S CrUM,
mediante apresentação de declaração da adjudicatária, acompanhada de currículo do profissional; e
10.2.2 formação de nível superior, graduação ou pós-graduação, em Tecnologia da Informação ou
áreas correlatas com diploma fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação
(MEC).
10.3 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação.
10.4 Atender prontamente as reclamações da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias.
10.5 Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução
dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, apresentando razões
justificadoras que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE.
10.6 Exercer a direção técnica e administrativa, utilizando mão de obra especializada, sem nenhum
vínculo empregatício com a CONTRATANTE, promovendo o controle de jornada e dos serviços
relacionados à execução do Contrato.
10.7 Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, materiais, seguros
operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à CONTRATANTE.
10.8 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.
10.9 Designar formalmente um preposto responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa
de contato entre a CONTRATADA e a fiscalização da CONTRATANTE.
10.10 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados,
no prazo fixado pelo fiscal técnico do Contrato.
10.11 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE.
10.12 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca das atividades executadas sem prévia autorização da CONTRATANTE.
10.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, responsabilizando-se,
em qualquer caso, única e exclusivamente, a CON fRATADA por todos os serviços.
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10.14 Cientificar o fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, mantendo um "diário de
ocorrências" durante toda a prestação dos serviços.
10.15 Elaborar relatórios e pareceres técnicos, a qualquer tempo, durante a execução do objeto ora
contratado, de modo a permitir o efetivo acompanhamento dos trabalhos pela CONTRATANTE,
sempre que solicitado, a serem entregues no prazo fixado pelo fiscal técnico do Contrato.
10.16 Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitados, e em tempo hábil, todos os
esclarecimentos e informações necessárias relacionados às atividades desenvolvidas por força deste
Contrato.
10.17 Observar os Níveis Mínimos de Serviço (NMS), fornecendo as informações necessárias para
seu acompanhamento e aferição.
10.18 Não empregar menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso e insalubre.
10.19 Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização pela CONTRATANTE, cujo
representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre
que considerar a medida necessária, com a devida motivação.
10.20 Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para a prestação dos serviços.
10.21 Manter a produtividade ou a capacidade mínima durante a execução do Contrato, conforme
art. 18, inciso I, alínea "g", da IN SLTI/MP n° 4/2014.
10.22 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida, inclusive, a capacitação dos técnicos
da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
10.23 Assegurar à CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas,
logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente.
10.24 Assegurar à CONTRATANTE os direitos autorais da solução, do projeto, de suas
especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres e de todos os demais produtos
gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
10.25 Assegurar à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e os direitos autorais
das soluções entregues, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados.
10.26 Comprometer-se, quanto ao sigilo e à confidencialidade dos dados e informações
disponibilizadas pela CONTRATANTE para a perfeita execução deste Contrato, a:
10.26.1 manter completo sigilo e confidencialidade sobre dados e informações obtidos em virtude
da execução do Contrato, bem como sobre todos os resultados e análises dele decorrentes,
obrigação esta válida mesmo após o encerramento do Contrato por qualquer motivo, transferindo
à CONTRATANTE a propriedade dos resultados para todos os efeitos legais;
10.26.2 responsabilizar-se penal, civil e administrativamente pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de seus
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prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhaihét.
da CONTRATANTE;
10.26.3 adotar as medidas e as politicas necessárias à preservação do sigilo e à confidencialidade
dos dados e informações recebidas em virtude da execução deste Contrato;
10.26.4 utilizar os dados e informações recebidos exclusivamente para a execução deste Contrato;
10.26.5 divulgar dados e informações somente após a prévia e expressa autorização da autoridade
competente da CONTRATANTE; e
10.26.6 utilizar empregados habilitados para a execução dos serviços, em conformidade com as
normas e determinações em vigor.
10.27 Assumir as despesas decorrentes do transporte, hospedagem e alimentação em função da
execução do objeto.
10.28 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATANTE.
10.29 Manter, no ambiente da CONTRATANTE, seus prestadores de serviços sujeitos às suas
normas disciplinares, porém sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
10.30 Manter os seus prestadores de serviços e prepostos identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente
à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE.
10.31 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar à
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
10.32 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.33 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão a sede da CONTRATANTE para a execução dos serviços.
10.34 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1' do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.
10.35 Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação.
10.36 Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de prova de conceito para fins de
comprovação de atendimento das especificações técnicas.
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — MODELO DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO
11.1 Das Ordens de Serviços:
11.1.1 A Ordem de Serviço é o instrumento formal pelo qual a CONTRATANTE encaminha a
demanda de serviço para a CONTRATADA.
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11.1.2 Todos os serviços serão iniciados, executados, entregues e avaliados em função de Ordem
de Serviço específica, emitida por pessoal competente da CONTRATANTE.
11.1.3 As Ordens de Serviços serão emitidas, acompanhadas, revisadas e recebidas (aceitas) pela
Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC).
11.1.4 As Ordens de Serviços serão recebidas pela GETIC tanto em caráter provisório como em
definitivo.
11.1.5 As datas de início e término da execução dos serviços serão registradas na própria Ordem
de Serviço.
11.1.6 A interrupção na execução dos serviços não interrompe a contagem dos prazos de execução
contratual ou previstos no planejamento da Ordem de Serviço, salvo por motivo formalmente
justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.
11.1.7 A Ordem de Serviço poderá ser replanejada a qualquer momento a critério da
CONTRATANTE, o que será registrado no histórico de ocorrências.
11.2 Metodologia de execução dos serviços
11.2.1 Todos os artefatos e produtos dos serviços contratados serão avaliados pela equipe da
GETIC da CONTRATANTE, com eventual suporte técnico de terceiros.
11.2.2 Serão considerados defeitos:
11.2.2.1 implementações que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos;
11.2.2.2 funcionamento irregular identificado na instalação ou operação do produto, decorrente
dos seus entregáveis previstos; e
11.2.2.3 artefatos documentais que contenham não conformidades redacionais, incompletude,
incompatibilidades, divergências com as especificações ou inconsistências em relação ao padrão
adotado no âmbito da CONTRATANTE.
11.2.3 A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a CONTRATANTE quaisquer fatores
que possam afetar a execução do serviço impactando os prazos, os custos ou a qualidade do produto
a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela ou pela CONTRATANTE,
antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta dessa comunicação poderá, a critério da
CONTRATANTE, implicar a não aceitação das justificativas.
11.2.4 A critério da CONTRATANTE, as ferramentas utilizadas nos processos e os modelos e
padrões dos produtos e artefatos poderão ser atualizados em razão de evolução tecnológica ou
metodológica, devendo a CONTRATADA se adequar em até 30 (trinta) dias corridos.
11.2.5 Todos os produtos resultantes dos serviços deverão ser elaborados por profissionais
devidamente qualificados.
11.2.6 Após o recebimento dos produtos previstos para a Ordem de Serviço, será emitido o termo
de recebimento provisório, na ferramenta de abertura de chamados fornecida pela
CONTRATADA.
11.2.7 Os produtos entregues serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe da Gerência da
Tecnologia e Informação (GETIC).
11.2.8 O prazo para a Correção das não conformidades é de até 05 (cinco) dias úteis após a
comunicação.
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11.2.9 A CONTRATADA poderá solicitar formalmente à CONTRATANTE a extensão desse:,
prazo, antes de seu encerramento. Deverá constar da solicitação a proposta de prazo e a sua
justificativa.
11.2.100 prazo para recebimento definitivo desses serviços será reiniciado após o recebimento dos
produtos corrigidos e a emissão de novo termo de aceite provisório, quando então serão reavaliados
quanto aos critérios de qualidade e de aceitação.
11.2.11 Após a realização das verificações e validações necessárias, e não havendo ajustes a realizar,
a CONTRATANTE emitirá o termo de recebimento definitivo.
11.2.120 dimensionamento da equipe para execução adequada do serviço contratado é de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o cumprimento
integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666/1993 e da Lei n° 10.520/2002, a
CONTRATADA que:
12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
12.1.1.1 ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.1.2 falhar ou fraudar na execução do Contrato;
12.1.1.3 comportar-se de modo inidôneo; e
12.1.1.4 cometer fraude fiscal.
12.2 O atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA às seguintes penalidades:
12.2.1 advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim entendidas
aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; e
12.2.2 multa:
12.2.2.1 de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia do valor do item inadimplido, até o
limite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento) do valor do item inadimplido;
12.2.2.2 de 10% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplido, caso a inadirnplência ultrapasse
o 30° (trigésimo) dia, o que poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato;
12.2.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
12.3 A sanção de declaração de inidoneidade observa a competência prevista na Política de Alçadas
da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
ft e
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12.4 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.5 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.
12.6 Não será aplicada multa se, coniprovadamente, o atraso da execução dos serviços advir de
caso fortuito ou motivo de força maior.
12.7 As sanções previstas nos subitens 12.2.3 e 12.2.4 também poderão ser aplicadas à
CONTRATADA, que em razão do presente Contrato:
12.7.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
12.7.2 tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
12.7.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de
atos ilícitos praticados.
12.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando o procedimento
previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariamente na Lei n° 9.784/1999.
12.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE,
observado o princípio da proporcionalidade.
12.10 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das
demais cominações legais.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO

13.1 O presente termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
n° 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas neste instrumento e no Termo de Referência, anexo I do edital.
13.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/1993.
13.4 O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:
13.4.1 do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2 da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e
13.4.3 das indenizações e multas.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS VEDAÇÕES

14.1 É vedado à CONTRATADA:
14.2 caucionar ou utili7ar este termo de Contrato para qualquer operação financeira; e
14.3 interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993,
bem como do ANEXO X da IN n° 05/2017.
15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e nas demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/1990 — Código de Defesa do
Consumidor — bem como nas normas e princípios gerais dos contratos.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666/1993.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1 É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto contratado.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro do Distrito Federal, com a exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Brasília/DF,
PELA CONTRATANTE

RICARDO PENA PINHEIRO

PELA CONTRATADA

PALOMA CARRERAS BRANCO

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES
FILHA
Testemunhas:
Nome:
CPF N°:
RG

de março de 2018.

Nome:
CPF N°:
RG
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, LOGÍSTICA E CONTRATAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DESPACHO
Referência: 000309/2017
Assunto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Fábrica
de Software
1.
Trata o presente processo da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software, nas
linguagens Java, JavaScript, PHP e .NET.
2. Quanto ao Parecer n° 84/2017/GEJUR/FUNPRESP-EXF., a GETIC e a GELOG,
respectivamente, mediante os Despachos às fls. 117/122 e 141/145, se pronunciaram sobre as
recomendações efetuadas, providenciando os ajustes necessários no Termo de Referência, às fls.
123/140 e no Edital, às fls. 147/183.
3.
De sorte que, após a revisão do contrato n° 01/2018, que sofreu algumas correções pontuais
após a realização da licitação, encaminhamos o processo à Gerência Jurídica, para a chancela das
duas vias do referido instrumento contratual, que seguem apensadas.
Brasília, 14 de março de 2018.
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, LOGÍSTICA E CONTRATAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DESPACHO

Referência: 000309/2017
Assunto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Fábrica
de Software
1.
Trata o presente processo da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software, nas
linguagens Java, JavaScript, PHP e .NET.
2.
Reportando-nos ao Despacho da Gerência Jurídica, à fl. 483, informamos os ajustes efetuados
no contrato a ser assinado, em relação à minuta do contrato do Pregão Eletrônico n° 13/2017:
a)
Subitem 3.2 - A expressão "No valor acima (...)", foi substituído por "No valor total da
contratação (...)" e a palavra "outros" foi substituída por "outros";
b)

Subitem 5.5.2 — Ao final da frase foi acrescentada a conjunção "e";

c)

Subitem 5.15 — Foi suprimida a vírgula após "de alguma forma";

d)

Subitem 6.1 — Foi substituído o verbo "será" por "poderá ser";

e)

Subitem 6.4 — Foi suprimida a vírgula após a expressão "índice oficial";
Subitem 7.11.1 - Ao final da frase foi acrescentada a conjunção "e";

g)

Subitem 8.2 — Foi suprimida a partícula "se" após o verbo "consistem";

h)
Subitem 9.15 — O inteiro teor da condição foi transcrita no subitem 1.4 do contrato a ser
assinado;
i)
Item 10 — A partir do subitem 10.20 — Foram efetuados justes para se iniciarem as condições
com verbo no infinitivo;
j)

Subitem 10.32 - Foi suprimida a vírgula após a expressão "os artigos 14 e 17 a 27";

k)
Subitem 10.33 — Foi efetuado ajuste na expressão "adentrarão a CONTRATANTE" por
"adentrarão a sede da CONTRATANTE";
Subitens 11.2.2.4 a 11.2.2.13 — Tais subitens foram renumerados para 11.2.3 a 11.2.12 no
contrato a ser assinado, com a inclusão da palavra "até" no subitem 11.2.8;
m) Subitem 12.2.2, "a, e b" — As alíneas foram alteradas para subitens 12.2.2.1 e 12.2.2.2 no
contrato a ser assinado e, ainda, foi ajustado o valor do extenso do percentual 0,33% no subitem
12.2.2.1;
n)
Subitem 12.7 — A expressão "As sanções previstas nos subitens 12.2.3 e 12.2.4 também
poderão ser aplicadas às empresas (...)" foi alterada para "As sanções previstas nos subitens 12.2.3 e
12.2.4 também poderão ser aplicadas à contratada (...)";
o)

Alíneas a, b e c do subitem 12.7 — Foram renumeradas para subitens 12.7.1. 12.7.2 e 12.7.3;
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p)
Subitem 16.1 — Foi suprimida a vírgula após "subsidiariamente" e acrescida a palavra "nas"
após `Consumidor-".
3.
Outrossim, salientamos que tais correções foram efetuadas em atendimento às sugestões
formuladas pelo Gabinete da Presidência, após a análise da minuta do contrato que lhe foi
submetida.
4.
Neste contexto, devolvemos o processo com vistas à chancela pela GEJUR das duas vias a ele
apensadas.
Brasília, 15 de março de 2018.

OS

1
JOÃO 1
SANTANA
Coox nador d Licitações e Contratos
(1/,29

34 /1,f~ Ã6T

GG'ind,'

ir‘art-it'e.i4a(4.7
ec;•-14,,t..,/

-

a<'

!,x4.
‘-'47

.‘e 1,M/2

• /77C,,'

44-47.--)

‘',/2-‘241 2

/Pivl

‘-e

)'

4

-1 7•.C4`"

rif/V2

e

e;•••• „ / 7C-47J / e.4n.,-)
2/
-,4/e,7e
dr 64-7

'

G/647

4

/74av,

G;

-2e
?

de Qlãlfiéí---z--Coordenador Jurídico
FUNPRESP-Exe

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — Funpresp-Ixe
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 202/203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasília — 1W / 70712-900 - (061) 2020-9700
www.funprcsp.com.br

Funpresp
228 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

RESOLUÇÃO N° 969 DA DIRETORIA EXECUTIVA

A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-ENF,, no
uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo I da Politica de Alçadas da
Fundação, autorizou a celebração de contrato com a empresa Linkcon Eireli - EPP, para a prestação
de serviços de Fábrica de Software, conforme documentos anexos.

Brasília, 27 de fevereiro de 2018.

Rica do Pena Pi heiro
Diretor-Presidente

Marilede-Frrarr Lutas Alves Filha
Diretora de Administração

Gust
ampos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto

Cicerditafael Barros Dias
Dir or de Seguridade Substituto
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TERMO DE CONTRATO N° 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000309/2017

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO E A
EMPRESA LINKCON EIRELI - EPP.

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, com sede no Edifício Corporate
Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 202/203/204 — Brasília - DF,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO,
brasileiro, casado, portador cédula de identidade n° 3.642.349, expedida pela SESP/DF, inscrito no
CPF sob o n° 603.884.046-04 e por sua Diretora de Administração, a Sra. MARILENE
FERRARI LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade n°
1.870.124, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 456.308.794-72, ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF, cargos para os quais foram nomeados através da Resolução do
Conselho Deliberativo n°58 de 14 de maio de 2015, na forma da competência contida no inciso II
do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE; e de outro lado a empresa LINKCON EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.323.742/0001-71, estabelecida na Rua Napoleão Teixeira
de Lima, 146 — Centro — Jupi/PE, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato
representada por sua procuradora, a Sra. PALOMA CARRERAS BRANCO, portadora da cédula
de identidade n° 5.613.493, expedida pela SDS/PE, inscrita no CPF sob o n° 038.380.334-93,
residente e domiciliada em Recife/PE resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em
conformidade com o que consta do Processo Administrativo n° 000309/2017, referente ao Pregão
Eletrônico n° 013/2017, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, na Instrução Normativa
MP/SLTI N°4, de 11 de setembro de 2014 e na Instrução Normativa SEGES/MPDG n°5, de 26
de maio de 2017, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software,
nas linguagens Java, JavaScript, PHP e .NET., que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo 1 do Edital.
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1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3

Objeto da contratação:

ITEM

SERVIÇO

1

Desenvolvimento de soluções de
software

2

Manutenção de soluções de
software

UNIDADE DE
MEDIDA

VOLUME
ESTIMADO
MENSAL

VOLUME
ESTIMADO
ANUAL

Ponto de Função

35

420

Ponto de Função

15

180

TOTAL

600

1.4 São assegurados à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e os direitos
autorais da Solução de Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos
ao longo do Contrato, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de
dados e as bases de dados.
2

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início em
19/03/2018 e encerramento em 19/03/2019, podendo ser prorrogado por períodos iguais e
sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993,
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1 os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2 esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1.3 seja juntado relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.4 seja juntada justificativa emotivo, por escrito, de que a CONTRATANTE mantém interesse
na reali7ação do serviço;
2.1.5 seja comprovado que o valor do Contrato permanece economicamente vantajoso para a
CONTRATAN'IE;
2.1.6 haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação; e
2.1.7 seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.2

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3

A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), conforme o
quadro a seguir:

(

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO ,

Fis

Funpresp
Item

1

2

Serviço

Unidade
de
medida

Desenvolvimento
Ponto de
de soluções de
Função
software
Manutenção
de
Ponto de
soluções
de
Função
software

o

(A)
Volume
Estimado
Mensal

(B)
Volume
Estimado
Anual

35

420

331,57

11.604,95

139.259,40

15

180

409,67

6.145,05

73.740,60

(C)
(E) = (B x C)
(D)= (A x C)
Valor
Valor total
_ Valor mensal
unitário
estimado

TOTAL

213.000,00

3.2 No valor total da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outras
necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação, para o exercício de 2018, correrão à conta do
Plano de Gestão Administrativa (PGA) da CONTRATANTE, sendo que para os exercícios
subsequentes as despesas decorrentes serão custeadas com a dotação orçamentAri2 própria de cada
exercício.
5.

CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento deverá ser efetuado mensalmente nos dias 5 ou 22 de cada mês, sempre no mês
subsequente da prestação do serviço.
5.1.1 A nota fiscal/fatura, contendo o detalhamento dos serviços executados, deverá ser entregue
à CONTRATANTE com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da data limite de pagamento.
5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666/1993.
5.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo empregado
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da nota fiscal/fatura apresentada
em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
5.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
5.5 Nos termos do art. 20, III, da IN SLTI/MP tf' 04/2014, será efetuada a retenção ou glosa do
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a CONTRATADA:
5.5.1 não produziu os resultados acordados;
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5.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; e
5.5.3 deixou de utili7ar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da Solução de
Tecnologia da Informação, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;
5.6 A retenção ou glosa poderá ser realizada no mês subsequente, mediante anuência da
CONTRATANTE.
5.7 Será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
5.8 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Contrato.
5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da CONTRATANTE.
5.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
5.11 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.
5.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao
SICAF.
5.13 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela autoridade máxima da
CONTRATANTE, não será rescindido o Contrato em execução com a CONTRATADA
inadimplente no SICAF.
5.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.14.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividades de prestação de serviços previstas no § 50 C, do art. 18, da Lei Complementar n°
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM =IxNx VP, sendo:
EM = Encargos moratórias;
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Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I índice
=de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
/

(TX -?• 100)
=
365

T X = Porcentual da taxa anual = 6%
=

(6 100)
365

I 0,00016438
=

6.

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJUSTE

6.1 Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato, o valor correspondente aos
serviços poderá ser reajustado aplicando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA - acumulado no período, nos termos da Lei no 8.666/1993, art. 40, XI, c/c art. 55, III.
6.2 Para fins do cálculo do reajuste anual, será sempre utilizado o índice (IPCA) do mês anterior
ao dos marcos inicial e final.
6.3 Caso o índice estabelecido 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
então em vigor.
6.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial para reajustamento do preço do valor remanescente.
6.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 O garantidor não é parte legítima para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA
(inserido pela IN n° 05/2017).
7.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão
do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666/1993.
7.3 A CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado, que será
liberada de acordo com as condições previstas neste instrumento, conforme disposto no art. 56 da
Lei n° 8.666/1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
7.3.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%
(dois por cento).
7.3.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retenção dos
pagamentos devidos à CONTRATADA até o limite de 3% (três por cento) do valor do Contrato a
título de garantia, a serem depositados junto à CONTRATANTE, em dinheiro, com correção
monetria.

(

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
7.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MPDG 5/2017.
7.5

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.5.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
7.5.2 prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do Contrato; e
7.5.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA.
7.6 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
acima.
7.7 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica da CONTRATANTE, com
correção monetária.
7.8 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
7.9 Se o valor da garantia for utili7ado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados a partir da data em que for notificada.
7.10 A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
7.10.1 caso fortuito ou força maior;
7.10.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
7.10.3 descumprimento das obrigações pelo contratado decorrente de atos ou fatos praticados pela
CONTRATANTE; e
7.10.4 atos ilícitos dolosos praticados por empregados da CONTRATANTE.
7.11 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas neste item.
7.12 Será considerada extinta a garantia:
7.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
cláusulas do Contrato; e
7.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não
comunique a ocorrência de sinistros.
8.

CLÁUSULA OITAVA — DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 Os serviços contratados serão executados de forma contínua e indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

6i\

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
8.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser observado o disposto nos artigos 58,
inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993 e no art. 6' do Decreto n° 2.271/1997, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.
8.3 O responsável pelo acompanhamento e fiscalização deverá ter a experiência necessária para
o acompanhamento e o controle da execução dos serviços e do Contrato, cuja incumbência é
monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar prejuízos, devendo intervir
para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade na prestação
do serviço à qualidade exigida, no tocante às suas atribuições, podendo, inclusive, culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
8.4 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fisca1i7ada por meio de instrumentos de
controle que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no Anexo V, item
2.6, i, ambos da IN n° 05/2017.
8.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/1993.
8.6 À CONTRATANTE será reservado o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
prestados, se em desacordo com o Contrato, devendo a CONTRATADA refazer os serviços
rejeitados sem ônus adicionais.
8.7 A assistência da fiscalização da CONTRATAM. E de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados.
8.8 Exigir-se-á a apresentação, juntamente com a nota fiscal/fatura, dos documentos
relacionados abaixo para conferência e posterior ateste:
8.8.1 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social — CND;
8.8.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União;
8.8.3 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Distrital/Municipal de seu
domicilio ou sede;
8.8.4 Certidão de Regularidade do FGTS — CRF;
8.8.5 Regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF — ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
8.666/1993; e
8.8.6 Certidão relativa à inexistência de débitos trabalhistas extraída do sítio
http: / /www. ts t. jus.br/ certidao /
8.9 O representante da CONTRATAN 1 E, deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1' e 2° do art. 67 da Lei No 8.666/1993.
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8.10 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas neste instrumento e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei IV 8.666/1993.
9.

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
9.2

Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para a perfeita prestação dos serviços.

9.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
9.4

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as especificações.

9.5 Atestar a nota fiscal/fatura correspondente após realizar rigorosa conferência dos serviços
prestados.
9.6

Efetuar o pagamento no preço e nas condições pactuadas.

9.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.8 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela
CONTRATADA, em conformidade com o disposto no item 6 do Anexo XI da Instrução
Normativa SEGES/MPDG n° 05/2017.
9.9 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
9.10 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, conforme o disposto no art. 30 da IN SLTI/MP n° 4/2014.
9.11 Encaminhar formalmente a demanda, por meio de Ordem de Serviço, de acordo com os
critérios estabelecidos neste instrumento, observando o disposto nos artigos 19 e 33 da IN
SLTI/MP n° 4/2014.
9.12 Receber os serviços que estejam em conformidade com a proposta, observando o disposto
no art. 21 da IN SLTI/MP n° 4/2014.
9.13 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando
cabíveis.
9.14 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
9.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
9.14.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;
9.14.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante
a utili7ação destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação
à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.14.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais da
CONTRATANTE, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
A.\\9
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10.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Contrato e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
10.2 Apresentar, quando da assinatura do Contrato, as comprovações para o seu Gerente Técnico
indicado, a saber:
10.2.1 experiência mínima de 3 (três) anos na condução de serviços compatíveis com o objeto, em
liderança de times ágeis em projetos de construção de software utilizando a metodologia Scrum,
mediante apresentação de declaração da adjudicatária, acompanhada de currículo do profissional; e
10.2.2 formação de nível superior, graduação ou pós-graduação, em Tecnologia da Informação ou
áreas correlatas com diploma fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação
(MEC).
10.3 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contrafação.
10.4 Atender prontamente as reclamações da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias.
10.5 Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução
dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, apresentando razões
justificadoras que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE.
10.6 Exercer a direção técnica e administrativa, utili7ando mão de obra especializada, sem nenhum
vínculo empregatício com a CONTRATANTE, promovendo o controle de jornada e dos serviços
relacionados à execução do Contrato.
10.7 Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, materiais, seguros
operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras
despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à CONTRATANTE.
10.8 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATAM. E.
10.9 Designar formalmente um preposto responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa
de contato entre a CONTRATADA e a fiscalização da CONTRATANTE.
10.10 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados,
no prazo fixado pelo fiscal técnico do Contrato.
10.11 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE.
10.12 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca das atividades executadas sem prévia autorização da CONTRATANTE.
10.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, responsabilizando-se,
em qualquer caso, única e exclusivamente, a CONTRATADA por todos os serviços.
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10.14 Cientificar o fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, mantendo um "dÃrio de
ocorrências" durante toda a prestação dos serviços.
10.15 Elaborar relatórios e pareceres técnicos, a qualquer tempo, durante a execução do objeto ora
contratado, de modo a permitir o efetivo acompanhamento dos trabalhos pela CONTRATAN1
sempre que solicitado, a serem entregues no prazo fixado pelo fiscal técnico do Contrato.
10.16 Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitados, e em tempo hábil, todos os
esclarecimentos e informações necessárias relacionados às atividades desenvolvidas por força deste
Contrato.
10.17 Observar os Níveis Mínimos de Serviço (NMS), fornecendo as informações necessárias para
seu acompanhamento e aferição.
10.18 Não empregar menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso e insalubre.
10.19 Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização pela CONTRATANTE, cujo
representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre
que considerar a medida necessária, com a devida motivação.
10.20 Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para a prestação dos serviços.
10.21 Manter a produtividade ou a capacidade mínima durante a execução do Contrato, conforme
art. 18, inciso I, alínea "g", da IN SLTI/MP n° 4/2014.
10.22 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida, inclusive, a capacitação dos técnicos
da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
10.23 Assegurar à CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas,
logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente.
10.24 Assegurar à CONTRATANTE os direitos autorais da solução, do projeto, de suas
especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres e de todos os demais produtos
gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
10.25 Assegurar à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e os direitos autorais
das soluções entregues, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados.
10.26 Comprometer-se, quanto ao sigilo e à confidencialidade dos dados e informações
disponibilizadas pela CONTRATANTE para a perfeita execução deste Contrato, a:
10.26.1 manter completo sigilo e confidencialidade sobre dados e informações obtidos em virtude
da execução do Contrato, bem como sobre todos os resultados e análises dele decorrentes,
obrigação esta válida mesmo após o encerramento do Contrato por qualquer motivo, transferindo
à CONTRATANTE a propriedade dos resultados para todos os efeitos legais;
10.26.2 responsabilizar-se penal, civil e administrativamente pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo por parte de seus
10 d0;•7:177.1‘.
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prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE;
10.26.3 adotar as medidas e as politicas necessárias à preservação do sigilo e à confidencialidade
dos dados e informações recebidas em virtude da execução deste Contrato;
10.26.4 utilizar os dados e informações recebidos exclusivamente para a execução deste Contrato;
10.26.5 divulgar dados e informações somente após a prévia e expressa autorização da autoridade
competente da CONTRATANTE; e
10.26.6 utilizar empregados habilitados para a execução dos serviços, em conformidade com as
normas e determinações em vigor.
10.27 Assumir as despesas decorrentes do transporte, hospedagem e alimentação em função da
execução do objeto.
10.28 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATAN I E.
10.29 Manter, no ambiente da CONTRATANTE, seus prestadores de serviços sujeitos às suas
normas disciplinares, porém sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
10.30 Manter os seus prestadores de serviços e prepostos identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente
à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE.
10.31 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar à
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
10.32 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.33 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão a sede da CONTRATANTE para a execução dos serviços.
10.34 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1' do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.
10.35 Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação.
10.36 Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de prova de conceito para fins de
comprovação de atendimento das especificações técnicas.
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — MODELO DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO
11.1 Das Ordens de Serviços:
11.1.1 A Ordem de Serviço é o instrumento formal pelo qual a CONTRATANTE encaminha a
demanda de serviço para a CONTRATADA.
‘4-
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11.1.2 Todos os serviços serão iniciados, executados, entregues e avaliados em função de Ordem
de Serviço específica, emitida por pessoal competente da CONTRATANTE.
11.1.3 As Ordens de Serviços serão emitidas, acompanhadas, revisadas e recebidas (aceitas) pela
Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC).
11.1.4 As Ordens de Serviços serão recebidas pela GETIC tanto em caráter provisório como em
definitivo.
11.1.5 As datas de início e término da execução dos serviços serão registradas na própria Ordem
de Serviço.
11.1.6 A interrupção na execução dos serviços não interrompe a contagem dos prazos de execução
contratual ou previstos no planejamento da Ordem de Serviço, salvo por motivo formalmente
justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.
11.1.7 A Ordem de Serviço poderá ser replanejada a qualquer momento a critério da
CONTRATANTE, o que será registrado no histórico de ocorrências.
11.2 Metodologia de execução dos serviços
11.2.1 Todos os artefatos e produtos dos serviços contratados serão avaliados pela equipe da
GETIC da CONTRATANTE, com eventual suporte técnico de terceiros.
11.2.2 Serão considerados defeitos:
11.2.2.1 implementações que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos;
11.2.2.2 funcionamento irregular identificado na instalação ou operação do produto, decorrente
dos seus entregáveis previstos; e
11.2.2.3 artefatos documentais que contenham não conformidades redacionais, incompletude,
incompatibilidades, divergências com as especificações ou inconsistências em relação ao padrão
adotado no âmbito da CONTRATANTE.
11.2.3 A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a CONTRATANTE quaisquer fatores
que possam afetar a execução do serviço impactando os prazos, os custos ou a qualidade do produto
a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela ou pela CONTRATANTE,
antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta dessa comunicação poderá, a critério da
CONTRATANTE, implicar a não aceitação das justificativas.
11.2.4 A critério da CONTRATANTE, as ferramentas utili7adas nos processos e os modelos e
padrões dos produtos e artefatos poderão ser atuali7ados em razão de evolução tecnológica ou
metodológica, devendo a CONTRATADA se adequar em até 30 (trinta) dias corridos.
11.2.5 Todos os produtos resultantes dos serviços deverão ser elaborados por profissionais
devidamente qualificados.
11.2.6 Após o recebimento dos produtos previstos para a Ordem de Serviço, será emitido o termo
de recebimento provisório, na ferramenta de abertura de chamados fornecida pela
CONTRATADA.
11.2.7 Os produtos entregues serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe da Gerência da
Tecnologia e Informação (GETIC).
11.2.8 O prazo para a correção das não conformidades é de até 05 (cinco) dias úteis após a
comunicação.
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11.2.9 A CONTRATADA poderá solicitar formalmente à CONTRATANTE a extensão desse
prazo, antes de seu encerramento. Deverá constar da solicitação a proposta de prazo e a sua
justificativa.
11.2.100 prazo para recebimento definitivo desses serviços será reiniciado após o recebimento dos
produtos corrigidos e a emissão de novo termo de aceite provisório, quando então serão reavalia dos
quanto aos critérios de qualidade e de aceitação.
11.2.11 Após a realização das verificações e validações necessárias, e não havendo ajustes a realizar,
a CONTRATANTE emitirá o termo de recebimento definitivo.
11.2.120 dimensionamento da equipe para execução adequada do serviço contratado é de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o cumprimento
integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n" 8.666/1993 e da Lei d. 10.520/2002, a
CONTRATADA que:
12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
12.1.1.1 ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.1.2 falhar ou fraudar na execução do Contrato;
12.1.1.3 comportar-se de modo inidôneo; e
12.1.1.4 cometer fraude fiscal.
12.2 O atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA às seguintes penalidades:
12.2.1 advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim entendidas
aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; e
12.2.2 multa:
12.2.2.1 de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia do valor do item inadimplido, até o
limite de 30 (trinta) dias, totalizando 10% (dez por cento) do valor do item inadimplido;
12.2.2.2 de 10% (dez por cento) sobre o valor do item inadimplido, caso a inadimplência ultrapasse
o 30° (trigésimo) dia, o que poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato;
12.2.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
12.3 A sanção de declaração de inidoneidade observa a competência prevista na Politica de Alçadas
da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
1,1
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15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993,
bem como do ANEXO X da IN n° 05/2017.
15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATAN TE, segundo as disposições contidas
na Lei n° 8.666/1993, na Lei ri' 10.520/2002 e nas demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/1990 — Código de Defesa do
Consumidor — bem como nas normas e princípios gerais dos contratos.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666/1993.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1 É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto contratado.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro do Distrito Federal, com a exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Brasilia/DF,

LJ de março de 2018.

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

,g e,
RIC

lO PF41NHEIRO

MARILENE F

PALOMA-CARRERAS BRANCO

-LUCAS ALVES
FILHA —

Testemunhas:
Nome: L; . lp
iiiiso od
Ci%7
CoG
(11 - '3G
R46
(2, (2,,j7 a5- - 35f2-

Nome: H44ique 1deios Omena Duarte
CPF N°: 64 .445. 54-68
RG N°: 3.613.850 SDS/PE
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Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão / Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 000309/2017. Espécie: Contrato Administrativo n° 01/2018. Objeto: prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de
tware, na modalidade fábrica de software, nas linguagens Java, JavaScript, PHP e NET. Contratada: LINKCON EIRELI-EPP. CNPJ: 05.323.742/0001-71. Valor
31:

R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais). Vigência: 19/03/2018 a 19/03/2019. Data de Assinatura: 19/03/2018. Signatários: RICARDO PENA PINHEIRO e

,RILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA pela Contratante. PALOMA CARRERAS BRANCO pela Contratada.

Nww.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=04 p state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=°/02Fasset_ publisher%2Fview_content&_101__returnToFulPageURL=http%3i

oolemente,

Rubrica
%PRES?

N5 60, quarta-feira. 28 de março de 2018

Diário Oficial da União -

SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Superintendente Substituto do IBAMA no Estado da Paraíba,
no uso de suas atribuições legais, por este Edital N° 012, de 23 de março
dc 2018, INTIMA os interessados abaixo relacionados existência de
saldo devedor referente ao débito. ficando-lhe concedido prazo de 5
(cinco) dias para quitação do saldo remanescente, considerando-se, para
tanto, a data de publicação deste Edital como o início do prazo de 20
(vinte) dias para a apresentação de defesa de que trata o art. 113 do
Decreto o" 6.514/2008.
CPF/CNItl
Luiz Gonzaga Ferrem 055.905.754da Silva

AUTO DE NFItA-

_

020I6.001254/201‘77 9090824-E

72

Vistas aos respectivos processos podeolo ser feitas na sede da
Superintendência do IBAMA no Estado da Paraíba, à Av. O. Pedro Il.
3284 - Térreo/Sala do NUIP/AJG - Mata do Buraquinho- João
Pessoa,P13.
ROSII. DF:1.1MA LACERDA JUNIOR

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Superintendente do IBAMA em São Paulo. no uso de suas
atribuições legais, pelo presente Edital INTIMA o(s) interessado(s)
abaixo relacionado(s), por se encontrar(em) em lugar incerto e não
sabido, cm decorrência do(s) auto(s) de Infração mencionados,
lavrado(s) em seu desfavor, a pagar(em) a(s) multa(s) ou apresentar(em)
defesa conforme dispõem as legislações pertinentes. no prazo de 20 dias
a partir da publicação do presente, sob pena de incorrer cm mora e
inscrição em Divida Ativa da União e CADIN/SISBACEN.
Interessado

CPF/CNP.I

SURIEVE QUIMI- 19.390.742/0001CA DO BRASIL IX- 70
DA

N" Procm,
02001.1270572017-33

N.Aulu deI usarias
Temo, PrárrioN
Al 91200511E

Vistas ao (s) respectivo (s) processo (s) poderão ser obtidas
junto à Superintendência do IBAMA em São Paulo na Alameda Tietê.
637- Cerqucim César - São Paulo. Caso ja tenha ocorrido o pagamento.
mas por qualquer motivo ainda não tenha ocorrido sua baixa, o
interessado deve apresentar o comprovante de pagamento para que se
possa efetivar a referida baixa.
JOSÉ EDILSON MARQUES DIAS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
NÚMERO DO PROCESSO: 02088.000005/2011-14. ESPÉCIE: Termo
Aditivo aos Termos de Compromisso. que celebram entre si o Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 1CMBio, CNPJ
08.829.974/0001-94 c os Representantes das famílias da comunidade
Bano de São Manoel. OBJETO: prorrogar a vigência dos Termos de
Compromisso if 02/2014, 03/2014, 04/2014. 05/2014. 06/2014,
072014. 08/2014, 09/2014. 10,2014. 11/2014. 12/2014, 13/2014.
14 2014. 15/2014, 16/2014, 17/2014. 18/2014, 19/2014, 20/2014,
21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014,
28/2014, 29/2014, 30/2014, 31/2014, 32/204, 33/2014. 34/2014,
35/2014, 36/2014, 37/2014 c 38/2014. DATA DE ASSINATURA: 26 de
março de 2018. PELO ICMBio: RICARDO JOSE SOAVINSKI Presidente ICMBio. PELA COMUNIDADE BARRA DE SÃO
MANOEL: Adilia da Silva Ferreira, Andrade Kaba Puchu, Antônio
Januário Mores, Antônio Fábio Fernandes, C"cero Celzima Corrêa,
Clconildc Macuyaina Miranda, Clcudo Macuyama Miranda, Concita
Castro Manhuari Munduruku, Donanice Ribeiro Silva, Edson Paigo Baia.
Geimison Castro Martins. Ivo Rodrigues Pereira, João Batista Ribeiro.
Raimundo Douglas da Costa Manhuari, João Souza Araújo, Josiley
Manhuari Kaiabi, Lorenice da Silva Luz, LUcivaldo Batista dos Santos,
Marcos Souza Ribeiro, Maria do Socorro Manhuari, Maria Imaculada da
Silva, Maria Raimundo Miranda. Maria Regina Puchu, Newton Pereira
Lima, Pedro Poxo Munduruku, Rosimar Manhuari Munduruku, Siinar
do Rosário Correia, Valdeci Cardoso. Valdete Puchu Munduruku.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
E ARRECADAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" 1/2018 - UASG 443033
Número do Contrato: 4/2017. N° Processo: 02070004160201786.
PREGÃO SISPP N" 2/2017. Contratante: INSTITUTO CHICO
MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNP]
Controlado: 07720240000100. Contratado: WMED UTI MOVEI.
SERVICOS DE SAUDE -LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigència do Contrato n"04/2017. Fundamento Legal: Lei
n°8.666/1993. Vigência: 31/03/2018 a 31/03/2019. Data de
Assinatura: 23/03/2018.
(SICON - 27/03/2018) 443033-44207-2018NE800032

Seção 3

Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE PENALIDADE
O Subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no uso de sua atribuição
regimental prevista no art. 110, inciso X, Anexo II, da Portaria GMMP n° 11, de 31 de janeiro de 2018, toma público que foi aplicada à
empresa REDECOM EMPREENDIMENTOS LimA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 05.950.933/0001-63. a sanção administrativa dc
suspensão temporária dc participação cm licitaçiio c impedimento dc
contratar com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, pelo prazo de 4 (quatro) meses. a contar da presente
publicação, com fundamento na alínea "c" da Cláusula Décima
Sétima do Contrato
12/2012 c o art. 87, III da Lei n° 8.666, de
1993, tendo eia vista as faltas incorridas na execução do Contrato
Administrativo ir 12/2012. em conformidade com a apuração
realizada por intermédio do Processo Administrativo n"
03110.000077/2014-34.
WALMIR GOMES

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato - OCS N" 069/2013 (SRM 4400003095) .
Contratante: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico c
Social - BNDES
CONTRATADO: CECCATO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES
ARTÍSTICAS (CNPJ: 20.768.663/0001-68)
MODALIDADE: CONCURSO AARH o' 02/2017 (Lei na
13.303/2016)
NÚMERO DO PROCESSO: CONCURSO AARH n" 02/2017
OBJETO: Apresentação do espetáculo "Trio Ceccato cm: Grandes
Compositores", conforme as especificações do Edital e de seus
Anexos.
ESPÉCIE: Serviços
PREÇO: Valor global de R$ 22.000.00 (vinte e dois mil reais)
PRAZO: duração de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua
assinatura.
RUBRICA ORÇAMENTARIA: n° 3101.8000-40, centro de custo
n" 13N20002000
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2018.
Espécie: Contrato - OCS N" 109/2018 (SRM 440001)3134) .
Contratante: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico c
Social - BNDES
CONTRATADO: MARCELO COSTA SEGRETO 35823113846
(CNPJ: 27.109.159/0(l01-03)
MODALIDADE: CONCURSO AA11.11 o" 02/2017 (Lei n"
!3.303/2016)
NÚMERO DO PROCESSO: CONCURSO AARH n° 02/2017
OBJETO: Apresentação do espetáculo "Algorritmos", conforme as
especificações do Edital c de seus Anexos.
ESPÉCIE: Serviços
PREÇO: Valor global de RS 13.200,00 (treze mil e duzentos
reais)
PRAZO: duração de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua
assinatura.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: n° 3101.8000-40, centro de custo
13N20002000
DATA DA ASSINATURA: 19/03/2018.
Espécie: Contrato - OCS N* 1112018 (SRM 4400003137) .
Contratante: Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e
Social - BNDES
CONTRATADO: MARACUJÁ CULTURAL PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. (CNPJ: 12.060.865/0001-22)
MODALIDADE: CONCURSO AARH n° 02/2017 (Lei na
13,303/2016)
NUMERO DO PROCESSO: CONCURSO AARH n° 02/2017
OBJETO: Apresentação do espetáculo "Orquestra Barroca da
UniRio", conforme as especificações do Edital e de seus
Anexos.
ESPÉCIE. Serviços
PREÇO: Valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
PRAZO: duração de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua
assinatura.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: n° 3101.8000-40, centro dc custo
n° BN20002000
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2018.
Espécie: Contrato - OCS N' 132/2018 (SRM 4400003170) .
Contratante: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES
CONTRATADO: TOQUE DE LINHA PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. - ME (CNPJ: 05.163.499/0001-71)
MODALIDADE: CONCURSO AARI I n* 02/2017 (Lei o"
13.303/2016)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http,/www.in.gov.br/autenticidade.html.
pelo código 00032018032800113
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NÚMERO DO PROCESSO: CONCURSO AARH n" 02/2017
OBJETO: Apresentação do espetáculo "100 ANOS DE GERALDO
PEREIRA", conforme as especificações do Edital e de seus
Anexos.
ESPÉCIE: Serviços
PREÇO: Valor global de RS 13.200,00 (treze mil e duzentos
reais)
PRAZO: duração de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua
assinatura.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: n° 3101.8000-40. centro de custo
o" BN20002000
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2018.
Espécie: Contrato - OCS N" 135/2018 (SRM 4400003173) .
Contratante: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES
CONTRATADO: CINTIA PEREIRA PRODUÇÃO & CULTURA
LTDA. EPP. (CNPJ: 26.729.304/0001-88)
MODALIDADE: CONCURSO AARH n" 02/2017 (Lei na
13.303/2016)
NÚMERO DO PROCESSO: CONCURSO AARH 02/2017
OBJETO: Apresentação do espetáculo "SINESTES1A", conforme
as especificações do Edital e de seus Anexos.
ESPÉCIE: Serviços
PREÇO: Valor global de RS 31.500,00 (trinta c um mil e
quinhentos reais)
PRAZO: duração de IS (dezoito) meses, a contar da data de sua
assinatura.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: na 3101.8000-40, centro de custo
BN20002000
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2018.
Espécie: Contrato - OCS N° 134/2018 (SRM 4400003172) .
Contratante: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES
CONTRATADO: CASA DE FULÕ PRODUÇÕES CULTURAIS E
ARTÍSTICAS LTDA. (CNPJ: 17.168.446/0001-22)
MODALIDADE: CONCURSO AARH n" 02/2017 (Lei n°
13.303/2016)
NÚMERO DO PROCESSO: CONCURSO AARII n° 02/2017
OBJETO: Apresentação do espetáculo "MAMA KALUNGA",
conforme as especificações do Edital e de seus Anexos.'
ESPÉCIE: Serviços
PREÇO: Valor global de R$ 38.500.00 (trinta c oito mil c
quinhentos reais)
PRAZO: duração dc 18 ;dezoito) meses, a contar da data de suo
assinatura.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: ri" 3101.8000-40, centro de custo
n" BN20002000
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2018.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO AARH N° 8/2018 - BNDES
Objeto: Contratação de serviço de acesso ao Sistema de
Informações do Banco Central - SISBACEN, com emulação de
terminais TN3270 e impressoras, através do protocolo TCP/IP.
incluindo o serviço de ativação a partir das dependências do
BNDES. pelo prazo de vigência de 5 (cinco) anos, conforme
especificações do Edital e de seus Anexos.
O BNDES comunica aos Licitantes que o certame em
referência, com Aviso de Licitação publicado no DOU do dia
06/03/2018, seção 3, página I I I, foi homologado pelo Sr. Chefe
do AARIUDEPAD, em 26/03/2018, tendo sido adjudicado seu
objeto ao Licitante RTM - Rede de Telecomunicações para o
Mercado Ltda, pelo valor de R$ 154.080,00 (cento e cinquenta e
quatro mil e oitenta reais).
Rio de Janeiro-RJ. 27 de março de 2018.
TATIANA ALVARENGA GOUVEA
Gerente da Gerência de Licitações 1 do AARII DELIC

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE C()NTRAT()
Processo: 000309/2017. Espécie: Contrato Administrativo n"
01/2018. Objeto: prestação de serviços de desenvolvimento e
manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de
software, nas linguagens Java, JavaScript, PI IP e NET. Contratada:
L I NKCON El RE L I -EP P. CNPJ: 05.323.742/0001-71. Valor total:
RS 213.000.00 (duzentos e treze mil reais). Vigência: 1903/2018
a 19/03/2019. Data de Assinatura: 19/03/2018. Signatários:
RICARDO PENA PINHEIRO e MARILENE FERRARI LUCAS
ALVES FILHA pela Contratante. PALOMA CARRERAS
BRANCO pela Contratada.

2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Documento assinado digitalmente conforme MP
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Apólice - Via Segurado
Filial

Apolice

1-SÃO PAULO

014142018000107750074475

Grupo

Ramo

Endosso

0000000

Dt. Emissão

9541330

03/04/2018

Modalidade

75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI

7-RISCOS FINANCEIROS

Proposta

Executante Prestador Serviços / Obrigações Trab

DADOS DO SEGURADO
Nome

FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO P

Endereço

Número

ST SAIS AREA 2-A
CEP

Bairro

70610-900

ASA SUL

203/204

Cidade

UF

BRASÍLIA
DADOS DO TOMADOR

DF

CNPJ

LINKCON EIRELI EPP

05.323.742/0001-71

Endereço

Número

R NAPOLEAO TEIXEIRA DE LIMA

Complemento

146

Bairro

55395-000

17.312.597/0001-02

Complemento

Nome

CEP

CNP]

UF

Cidade

CENTRO

JUPI

PE

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes
da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a
emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições
Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do
- seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.
GARANTIAS:
TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R$ 6.390,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS).
VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 19 DE MARÇO DE 2018 AS 24:00H DO DIA 17 DE JUNHO DE 2019.
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:
1) Demonstrativo de Prêmio;
2) Condições Particulares;
3) Condições Especiais;
4) Condições Gerais;
OBSERVAÇÕES:
- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP No 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS
e PROCESSO SUSEP No 15414.902037/2013-11;
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente
registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;
- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de
seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao
público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE
MODALIDADES

1

7519-Executante Prestador Serviços! Obrigações Trabalhistas e Previdencia

LIMITES

INICIO VIGÊNCIA

FIM VIGÊNCIA

RS 6.390,00

19/03/2018

17/06/2019

CORRETOR
100535729
Seguradora:
Endereço:
CNPJ:
SAC:

- CARRICO VIEIRA CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA SP
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P
07.021.544/0001-89
Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797- 3444
0800-777-3123
ou envie um e_mail para: ouvidoria@berkley.com.br

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários
José Marcelino Risden N° de Série do Certificado: 11DE18012464E010 Data e Hora Atual Apr 3 2018 12:24PM
ALEXANDRO BARBOSA SANXES N° de Série do Certificado: 11DE18012464D31C Data e Hora Atual Apr 3 2018 12:24PM
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1° Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em
forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas
seguras.

Berkley Brasil Sguros
a Berkley Company

r

CONDIÇÕES PARTICULARES
Filial

Apolice

Endosso

Proposta

Dt. Emissào

1-SÃO PAULO

014142018000107750074475

0000000

9541330

03/04/2018

Grupo

Ramo

Modalidade

7-RISCOS FINANCEIROS

75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLI

Executante Prestador Serviços / Obrigações Tra

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o no de 07.021.544/0001-89, com sede à Av
Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO:
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EX , inscrito no CNPJ/CPF sob o no
17.312.597/0001-02, com sede à ST SAIS AREA 2-A 203/204 - ASA SUL, Brasília, DF as obrigações do TOMADOR: LINKCON EIRELI EPP,
inscrito no CNPJ sob o no 05.323.742/0001-71, com sede à R NAPOLEAO TEIXEIRA DE LIMA, Jupi, PE até o valor de R$ 6.390,00 SEIS
MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - Executante Prestador Serviços / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Importância Segurada - R$ 6.390,00
Vigência - das 24:00h do dia 19 de Março de 2018 as 24:00h do dia 17 de Junho de 2019

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS
DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL,
ORIUNDO DO PROCESSO N°000309/2017 E EDITAL No PE 013/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE NA MODALIDADE FABRICA DE SOFTWARE NAS LINGUAGENS JAVA,
JAVASCRIPT, PHP E NET CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TR E EDITAL E CRTO 01/2018 DESCRITO NA CLÁUSULA DO OBJETO DO
CONTRATO FIRMADO ENTRE O TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTÁ APÓLICE. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA NA
MODALIDADE PRESTADOR DE SERVIÇOS É DE 19/03/2018 A 17/06/2019, COM IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$ 6.390,00.

COBERTURA ADICIONAL:
EM COMPLEMENTO À GARANTIA DESCRITA ACIMA, ESTÁ APÓLICE CONTEMPLA TAMBÉM COBERTURA ADICIONAL DE OBRIGAÇÃO
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, GARANTINDO O REEMBOLSO DOS PREJUÍZOS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS EM RELAÇÃO ÀS
OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR ORIUNDAS DO CONTRATO
PRINCIPAL NAS QUAIS HAJA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO TOMADOR AO PAGAMENTO E O SEGURADO SEJA CONDENADO
SUBSIDIARIAMENTE E QUE OS VALORES TENHAM SIDO PAGOS POR ESTE, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIAS
TRANSITADA EM JULGADO, BEM COMO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS OU AINDA NAS HIPÓTESES DE
ACORDO ENTRE AS PARTES COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA SEGURADORA E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA É DE 19/03/2018 A 17/06/2019, SENDO QUE
AS CONDIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS A ESTA COBERTURA FAZEM PARTE INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTA GARANTIA.

A MODALIDADE E A IMPORTÂNCIA SEGURADA ACIMA, DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE, CONTEMPLAM AS COBERTURAS
ADICIONAIS DESCRITAS ABAIXO:
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA
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SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: ATÉ 100% DO VALOR DA
IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO GLOBAL, CONTEMPLANDO TODAS AS COBERTURAS DA APÓLICE: R$ 6.390,00.

SÃO PAULO, 3 DE ABRIL DE 2018
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Condições e Cláusulas do Seguro

Cláusulas Particulares
1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP no 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os
fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.
2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente
ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.
3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado,
especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o
pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro
ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao
pagamento de tributos, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.
4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à
cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de
emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.
5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia, quaisquer
prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pela presente apólice de seguro, não relacionados
diretamente ao inadimplemento quanto à execução do objeto do contrato, causados exclusivamente pelo Tomador, bem como aqueles
relacionados a atos, fatos ou indícios de violação às normas de anticorrupção, estejam ou não vinculados ao contrato garantido pela
apólice, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios e acionistas,
representantes, titulares ou funcionários.
6. Considerando que esta Seguradora integra o Grupo W.R Berkley Corporation e sendo a Corporação uma Sociedade Anônima Norte
Americana que se subordina as Normas e Legislações internacionais e, portanto, deve manter políticas de proibição e/ou restrição nos
termos das resoluções das Nações Unidas, as leis ou os regulamentos da União Europeia, Reino Unido e dos Estados Unidos quanto as
sanções comerciais ou econômicas, estão excluídos todos e quaisquer prejuízos/sinistros reclamados por pessoa física ou jurídica que tenha
negócio e/ou atividade e/ou estejam em situações que violem Leis, Sanções, Regulamento ou Embargos econômicos, tais como, mas não
se limitando as normas OFAC (Office of Foreign Assets Control) e GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o
Financiamento do Terrorismo).
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SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COBERTURA
PARA RISCOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de
serviços.
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei no 8.666/93.
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e
Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.
. Definições:
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n°
8.987/95:
I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato
principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais
como responsabilidade civil, lucros cessantes.
3. Vigência:
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
I - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da
seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em
vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência
do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não
cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da
notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
- 2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo
2.gurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento
do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo
do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus
anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados
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entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado,
devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição
Especial.

COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:
1. Objeto:

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o
reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de
responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o
segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de
acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.
1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou
previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta
garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será
relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Definições:
Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:
2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal,
firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.
2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do
pagamento de indenização, por cobertura contratada.
2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis no 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no
que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de
empregado, observando-se as datas e percentuais.
2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida
ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e
todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.
2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as
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tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado
tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.
3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou
previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de
responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s)
referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como
pelo réu/tomador.
3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus
direitos preservados até decisão definitiva.
3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.
2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do segurado
_ seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação
do segurado.
3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo
do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;
b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;
c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.
d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;
f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal
dentro do período de vigência da apólice.
3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos
termos o art. 70, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.
3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;
3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradora
deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.
4. Acordos:
4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por
esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com
ia estimativa do valor a ser acordado.
..2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviará
ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo
alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo
segurado em tempo hábil.
4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os
requisitos dos itens 4.1. e 4.2..
5. Indenização:
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Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o
limite máximo de indenização estabelecido na apólice.
6. Perda de Direito:
Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direito à indenização na
ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I - não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.
II - quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos
termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.
III - se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.
IV - nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral
ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.
7. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição
Especial.
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1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante
o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s)
modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em
licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I — processos administrativos;
II — processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV — regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas
e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em
legislação específica, para cada caso.
2. Definições
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro
Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um
plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou
cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais
e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública
(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e
a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de
Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações
cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado
em função do pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que
deverá constar da apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a
procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos
termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a
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serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.
3. Aceitação:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada
pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá
conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como
para alterações que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares,
para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o
prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer
mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos
do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da
alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a
partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente,
especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a
aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo
aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a
seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de
cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação
da proposta.
4. Valor da Garantia:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais
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modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do
valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o
respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da
apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver
pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora
recorrer à execução do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a
título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver
parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a
consequente redução proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir
com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em
que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu
representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo
vencimento.

6. Vigência:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato
principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as
particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva
modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da
vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo
aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade
nas Condições Especiais, quando couberem.
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7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados
para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou
informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo
prescricional, nos termos da Cláusula 16 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que
embasaram sua conclusão, de forma detalhada.
8. Indenização:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo
de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob
a sua integral responsabilidade; e/ou
II — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá
ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último
documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias
será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem
completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice,
o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil
subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do
tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da
reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos
de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer
excesso que lhe tenha sido pago.
9. Atualização de Valores:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos
da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação,
acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a
data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórias calculados "pra rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado.
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9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços ao Consumidor
Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo,
sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de
obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
9.3. Os juros moratórias, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para
pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente
de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores
devidos no contrato.
10. Sub-Rogação:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a
seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos
a que se refere este item.
11. Perda de Direitos:
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
I — Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II — Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade
do segurado;
III — Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas
entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV — Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V — O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI — Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VII — Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
12. Concorrência de Garantias:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste
seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.
13. Concorrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste
contrato, salvo no caso de apólices complementares.
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14. Extinção da Garantia:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o
que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas
Condições Gerais:
I — quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante
termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II — quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
III — quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a
um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V — quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições
Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente
será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4°
do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item
12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n°8.666/93.
15. Rescisão Contratual:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da
seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além
dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além
dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
Relação a Ser Aplicada
Sobre a Vigência Original
Para a Obtenção de Prazo
Anual em Dias

% Do Prêmio

Relação a Ser Aplicada
Sobre a Vigência Original
Para a Obtenção de Prazo
Anual em Dias
195 /365
210/365
225 /365
240 /365
255 /365
270 /365
285 /365
300 /365
315/365
330 /365
345 /365
365 /365

13
20
27
30
37
40
46
50
56
60
66
70

15 /365
30 /365
45 /365
60 /365
75 /365
90 /365
105 /365
120 /365
135 /365
150 /365
165/365
180 /365

% Do Prêmio

73
75
78
80
83
85
88
90
93
95
98
100
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15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.
16. Controvérsias:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I — por arbitragem; ou
II — por medida de caráter judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência
expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitrai, cujas
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.
17. Prescrição:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
18. Foro:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.
19. Disposições Finais
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles
indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à
sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso
foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por
meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo
disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior
ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
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Ao FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER
EX
A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a
apólice de Seguro Garantia no 014142018000107750074475, emitida em conformidade com a MP no
2.200-2/2001
que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade,
a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais.
Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice
impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.
Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada
através de nosso site www.berkley.com.br , e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da
apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o no 014142018000107750074475000000.
Atenciosamente
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA N°014142018000107750074475 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP

Brasil

-

./ válido
.., não expirado
cào revogadc

Ásstnado digitalmente ao,
José Marcel no Risden

ICP

Brasil

-

0.10 expirado
./n3o revogado

dtgitalmente por:
Alexanciro Sanxes

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP - Brasii por: Signatários(as):
José Marcelino Risden N° de Série do Certificado: 11DE18012464E010 Data e Hora Atual Apr 3 2018 12:24PM
ALEXANDRO BARBOSA SANXES N° de Série do Certificado: 11DE18012464D31C Data e Hora Atual Apr 3 2018 12:24PM
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com
força de lei:
Art 1° - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade
jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem
como a realização de transações eletrônicas seguras.

N° Apólice: 014142018000107750074475 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 843525
Data da publicação: Apr 3 2018 12:24PM
Publicado por: Seguradora BERKLEY lNTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
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DARF

04/04/2018

1' via

Aprovado pela IN/RFB n° 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01

NOME/TELEFONE
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO

DARF válido para pagamento até 18/05/2018
Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

02

PERIODO DE APURAÇAO

03

NUMERO DO CPF OU CNPJ

04

CODIGO DA RECEITA

05

NUMERO DE REFERENCIA

08

DATA DE VENCIMENTO

07

VALOR PRINCIPAL

08

VALOR DA MULTA

0,00

09

VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10

VALOR TOTAL

11
alcWeb versão 1.6.66.9701

85650000001-8

17.312.597/0001-02
1708

18/05/2018
168,02

168,02

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 e 2' vias)

04/04/2018 09:29:24

68020064813-6

II II II II

1

30/04/2018

1

81173125970-1

II II II 1 1 III

1

00117088120-3

II II II 1 II

Aprovado pela IN/RFB n° 736/07

2' via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

I/ Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

NOME / TELEFONE
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO

02

PERIODO DE APURAÇÃO

03

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04

CÓDIGO DA RECEITA

05

NÚMERO DE REFERÊNCIA

08

DATA DE VENCIMENTO

07

VALOR PRINCIPAL

08

VALOR DA MULTA

0,00

09

VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10

VALOR TOTAL

30/04/2018
17.312.597/0001-02
1708

18/05/2018

DARF válido para pagamento até 18/05/2018
Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas ia e 2' vias)

SicalcWeb versão 1.6.66.9701

85650000001-8

1

68020064813-6

04/04/2018 09:29:24

1173125970-1

00117088120 3

II II II II II 1 1 II 1 II II 1 III 1 II II 1 II II

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

168,02

168,02

FUNDAÇÃO DE PREVIDCNCIÃ, ,
COPLEMENTAR DO
';.1.S.VIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA n° ?/2018 — DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de abril de 2018.

Designação para exercer o encargo do
Gestor/Fiscal do Contrato n° 01/2018, nas
hipóteses que especifica.

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO —
FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no item 7.3, inciso XXII da Matriz
de Competência, aprovada pela Resolução da Diretoria-Executiva n° 118, de 18 de setembro de
2014, em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/1993, resolve:
Art. 1 - Designar Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI,
para exercer o encargo de Gestor/Fiscal do Contrato n° 01/2018, referente à contratação da
empresa LINKCON EIRELI —EPP para a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção
de soluções de software, na modalidade fábrica de software.
Art. 2' - Designar Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Sistemas de TI, para, na
ausência do titular, exercer o encargo de suplente.
Art. 3' - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

1c,-MARILENE FRRÀRWjCAS ALVES
FILHA
Diretora de Administração
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, LOGÍSTICA E CONTRATAÇÕES
DESPACHO
Assunto: Visita às instalações da empresa Linkcon nas cidades de Recife/PE e Jupi/PE
Referência: Processo n° 000309/2017
1.
Considerando o interesse da Funpresp-Exe em formalizar demandas junto à empresa
Linkcon Ereli Ltda, contratada, por intermédio do contrato n° 01/2018, para a prestação de serviços
de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software, nas
linguagens Java, JavaScript, PHP, .NET e Mobile (Android e IOS), uma equipe da Fundação,
composta pelo Coordenador de Licitações e Contratos Goão Batista de Jesus Santana), pelo
Coordenador de Processos e Governança de TI (Michael '<reis) e pela Diretora de Administração
(Marikne Ferrari Lucas Alves Filha) realizou visita técnica às instalações da empresa, localizadas em
Recife/PE e Jupi/PE, onde participaram de reuniões com o representante da contratada, nos dias
14/06/2018 e 15/06/2018.
2.
O Relatório n° 01/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe e o Relatório n°
01/GETIC/DMAD/Funpresp-Exe, ambos datados de 20/06/2018, contém as informações
apuradas nas mencionadas reuniões, no que se refere aos recursos da empresa, ao seu portfólio e sua
eapertise na execução de serviços de TI.
3.
Isto posto, encaminhamos os relatórios às Gerências de Patrimônio, Logística e
Contratações e à Gerência de Tecnologia e Informação, para conhecimento e encaminhamento à
Diretoria de Administração para ciência e autorização do arquivamento dos referidos documentos
ao processo originário da contratação.
Br sília, 22 de junho de 2018.

JO O
À E JESUS SANTANA
C d nador se Licitações e Contratos

4,30

MICHAEL KREIS
Coordenador de Processos e Governança de TI

Cientes.
Encaminhe-se à
sor

e ti nistração, conforme sugerido.
1

Adidt
R
RT "4WOL A D413 NDADE
Gerente *de P
orno, Logística e't$ ontratações

CARLOS HENRIQ
ZEVEDO MOREIRA
Gerente de Tecnologia da Informação

Ciente.
À GELOG para arquivamento no processo originário da contratação.

MARILENE FER1dÚ LUCAS-ALVES FILHA
Diretora de Administração
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RELATÓRIO

Visita técnica à empresa LINKCON
EIRELI — EPP, realizada pela Equipe da
Funpresp-Exe,
composta
pelo
Coordenador de Licitações e Contratos, o
Coordenador de Processos e Governança
de TI e a Diretora de Administração, em
reuniões que ocorreram nas instalações da
empresa, nas cidades de Recife/PE, em
14/06/2018 e em Jupi/PE, em
15/06/2018, e o Sr. Henrique Omena
Duarte, Gestor Comercial da empresa.

Brasília/DF
Junho/2018
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Relatório n° 01/2018 —GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe
Assunto: Visita técnica às instalações da empresa LINKCON EIRELI - EPP
1.

DA VISITA TÉCNICA

1.1.
Considerando a necessidade da formalização de demandas de desenvolvimento de
softwares para a Funpresp-Exe, nos termos do contrato n° 01/2018, celebrado com a empresa
Linkcon Eireli — EPP, a equipe da Fundação, composta pelo Coordenador de Licitações e
Contratos Goão Batista de Jesus Santana), pelo Coordenador de Processos e Governança de TI
(Michael Kreis) e pela Diretora de Administração (Marilene Ferrari Lucas Alves Filha), realizou
visita técnica às instalações da empresa, nas cidades de Recife/PE e Jupi/PE, onde participaram
de reuniões com o Gestor Comercial, representante da contratada (Henrique Omena Duarte).
2.

DA REUNIÃO NA CIDADE DE RECIFE/PE

2.1.
A reunião em Recife/PE aconteceu no dia 14/06/2018, no horário compreendido entre
15 às 17 horas, quando o representante da contratada, mostrou as instalações da empresa, situada
à Rua Neto de Mendonça, 132, Tamarineira, Recife/PE, tendo apresentando na ocasião os
empregados das áreas comercial, administrativa, recursos humanos e escritório de projetos, ao
tempo que informou que naquelas instalações trabalham cerca de 15 (quinze) pessoas, tendo a
empresa um quadro de aproximadamente 50 (cinquenta) empregados.
2.2.
Em seguida, o representante da contratada realizou apresentação à equipe da FunprespExe, em powerpoint, em uma sala de reunião da empresa, tendo relacionado cerca de 40 clientes,
tais como DNIT, Docas do RJ e de SP, Fiocruz, Ministério dos Transportes, entre outros, com
os quais possui contratos de prestação de serviços de TI, quando discorreu, de forma resumida,
sobre aqueles serviços contratados, tendo informado, ao término da apresentação, que a empresa
na atualidade está priorizando as contratações de serviços de desenvolvimento de TI e que vem
adotando há algum tempo a diretriz de contratar somente com órgãos públicos, a exemplo dos
contratos em vigor que são todos com a Administração Pública.
A equipe da Funpresp-Exe relacionou alguns dos serviços que deverão ser demandados
2.3.
brevemente, quando, então, aquele representante informou possuir equipe técnica em
Brasflia/DF, composta por empregados qualificados, com larga experiência no desenvolvimento
de softwares, salientando, à oportunidade, que a empresa preza pela qualidade dos serviços que
presta, buscando sempre a satisfação do cliente.
3.

DA REUNIÃO NA CIDADE DE JUPI/PE

No dia seguinte, 15/06/2018, a equipe da Funpresp-Exe deslocou-se até a cidade de
3.1.
Jupi/PE a cerca de 210km de Recife/PE, .situada à Rua Napoleão Teixeira de Lima, 146 — Centro
— Jupi/PE tendo sido recebida pelo referido Gestor Comercial da Linkcon, que mostrou as
instalações da empresa e apresentou os 3 (três) empregados que ali estavam, uma secretária e dois
profissionais de TI.
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3.2.
Em seguida, ocorreu nova reunião em uma sala da empresa, no horário compreendido
entre 9h30min às 11 horas, onde novamente foram tratados assuntos técnicos inerentes às
demandas da Fundação.
3.3.
Questionado pela Equipe da Funpresp-Exe sobre a opção da empresa em manter sua
sede em uma cidade do interior do Estado de Pernambuco, o representante da Linkcon informou
que tal decisão se deve aos incentivos tributários que o município oferece, que segundo ele são
mais vantajosos do que os incentivos oferecidos pela capital do Estado.
4.

DA CONCLUSÃO

4.1.
Conforme exposto, a Equipe da Funpresp-Exe confirmou o regular funcionamento da
Linkcon, tanto em Recife/PE como em jupi/PE, contando com equipe de técnicos, sobretudo
na capital do Estado, que, conforme informou o representante da empresa, atuam na prestação
de serviços de TI.
4.2.
Neste contexto, por intermédio dessa visita, in loco, resta confirmado que a empresa possui
instalações adequadas à prestação dos serviços contratados por intermédio do contrato n°
01/2018, nada havendo até o presente momento, que desabone a sua conduta.
Brasília/DF, 20 de junho de 2018.

JOÃO AØÍÁ pE J SUS SANTANA
Coolide ador de Licitações e Contratos
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RELATÓRIO DE VISITA
TÉCNICA

Visita
técnica
efetuada
por
colaboradores da Funpresp-Exe, para
verificação in loco da empresa
LINKCON EIRELI - EPP, contratada
para a prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de
soluções de software sob o contrato n°
01/2018.

Brasília/DF
Junho/2018
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RELATÓRIO N° 01/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe
DO RELATÓRIO
1. O presente relatório visa apresentar um parecer técnico da GETIC referente à demanda
proveniente da Diretoria de Administração para uma visita à empresa LINKCON EIRELI
- EPP.
2. Este relatório possui enfoque nos aspectos tecnológicos, embora contemple também os
demais aspectos identificados na visita.

OBJETO DO CONTRATO
3. O contrato n° 01/2018 celebrado em 19 de março de 2018 com a empresa LINKCON
EIRELI — EPP possui como objeto a prestação de serviços de desenvolvimento e
manutenção de software, na modalidade fábrica de software, nas linguagens Java, JavaScript,
PHP e .NET.
DO ESCOPO DA VISITA TÉCNICA
4. A visita técnica objetivou verificar as estruturas da empresa, tanto no aspecto institucional,
operacional e tecnológico. Os colaboradores da Funpresp-Exe que realizaram a visita
técnica foram:
a. Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração;
b. Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Licitações e Contratos; e
c. Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI.
5. A empresa é estabelecida na Rua Napoleão Teixeira de Lima, 146 — Centro — Jupi/PE, e
possui também um escritório na Rua Neto de Mendonça, 132— Tamarineira — Recife/PE,
o qual foi também visitado.
DOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS
6. No dia 14/06/2018 às 15:00h foi realizada visita no escritório sediado em Recife. O Sr.
Henrique Omena, gerente comercial da empresa LINKCON EIRELI — EPP, recebeu os
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colaboradores da Funpresp-Exe e reali7ou uma apresentação institucional, além de
apresentar as instalações físicas.
7. Durante a apresentação institucional, fomos informados que a empresa é gerida na
estrutura de um Diretor Presidente, o qual atua na captação de novos clientes; uma
Diretoria Administrativa e uma Diretoria Comercial.
8. A Diretoria Administrativa contempla dois gerentes de projeto, os quais administram a
atuação de aproximadamente 50 técnicos de TI, tanto alocados em clientes quanto no
próprio escritório de Recife. Identifica-se que o escritório possui uma sala destinada aos
programadores de TI, com máquinas computacionais aparentemente modernas e
ambiente tecnológico suficientemente estruturado.
DOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS
9. O Sr. Henrique apresentou os principais projetos desenvolvidos pela empresa nos últimos
anos. São eles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Manutenção/Suporte;
Softwares de gestão pública;
Fábrica de desenvolvimento de Software;
Soluções de Gestão Eletrônica de Documentos (GED);
Consultoria em arquivística, indexação, temporalidade de arquivos;
Integrações de processos digitais.

10. No tocante às tecnologias de domínio pela empresa, foram apresentadas tanto aquelas
contempladas no contrato n° 01/2018 firmado com a Funpresp-Exe, quanto outras
complementares, a saber:
a.
b.
c.
d.
e.

OCR (reconhecimento óptico de caracteres a partir de imagens escaneadas);
Certificação digital;
Java/JavaScript;
.NET, PHP;
SQL Server / Postgre / Oracle.

11. Independente da tecnologia dominada pelos colaboradores de TI da LINKCON
EIRELI - EPP, identifica-se que a empresa emprega um modelo dinâmico de contrafação
de mão de obra especializada, face às tecnologias demandadas a cada novo contrato
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firmado. Em caso de necessidade de mão de obra em uma tecnologia específica, a empresa
busca técnicos qualificado no mercado.

12. No dia 15/06/2018 às 10:00h foi realizada visita na sede da empresa, localizada em jupi.
O Sr. Henrique Omena, gerente comercial da empresa LINKCON EIRELI — EPP,
recebeu os colaboradores da Funpresp-Exe e apresentou as instalações do local.
13. Identifica-se que a sede é responsável pelos aspectos administrativos, de comunicação e
logística da empresa, não atuando diretamente nas atividades de desenvolvimento de
software, a qual é feita tanto pelos técnicos presentes no escritório de Recife quantc
aqueles alocados diretamente nos clientes da empresa.
14. O ambiente tecnológico de trabalho para os colaboradores lotados em Jupi apresentou-se
suficiente para a execução de suas atividades.

CONCLUSÃO
15. Por todo o exposto identificamos que a empresa contratada demonstrou estrutura física e
tecnologia adequada com o já apresentado durante o processo licitatório, e apresentou-se
tecnologicamente apta a fornecer os serviços demandados no objeto do contrato, além de
ter demonstrado capacidade técnica nas linguagens de programação contratadas (Java,
JavaScript, PHP e .NET).

Brasília, 20 de junho de 2018.

/
MICHAEL KREIS

j

Coordenador de Processos e Governança de TI
Gestor/fiscal do Contrato Administrativo n° 01/2018
PORTARIA n° 27/2018— DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de abril de 2018
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Ofício N2 001/2018
Cliente: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO - FUNPRESP

AO SR. MICHAEL KREIS

A empresa LINKCON EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n2. 05.323.742/0001-71, com sede
à Rua Nossa Senhora do Rosário, 10, Centro — Jupi / PE, CEP: 55395-000, fone/fax (81)
3132.5190, vem através deste, solicitar o pagamento da nota fiscal n2 677 no valor de
R$ 106.102,40 (cento e seis mil cento e dois reais e quarenta centavos), referente aos serviços
executados da OS 001/2018, relacionada ao desenvolvimento (PF) do Sistema de Sala de
Governaça (SG), com as seguintes atividades, pertencentes ao contrato n2 001/2018:

•

Desenvolvimento do Sistema de SALA DE GOVERNANÇA.

•

Levantamento de requisitos;

•

Desenvolvimento e Testes;

•

Deve ser produzido o relatório final de contagem de pontos de função para os
artefatos relacionados entregues.

Dados Bancários para pagamento:
Banco Itaú
Agência: 3175
Conta Corrente: 10845-9

Atenciosamente,

Silvio Luiz,Gomes Cedrim Junior
Líder Técnico de Desenolvimento

A Endereço: Rua Nossa Senhora do Rosário, 10, Centro — Jupi / PE.
CEP: 55395-00 - CNPJ: 05.323.742/0001-71 — Fone/Fax: (81) 3132.5190

,t)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

22/05/2018

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

,

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
26/09/2002
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

05.323.742/0001-71
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

LINKCON EIRELI
PORTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
63.11-9-00 -Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

NÚMERO

R NOSSA SENHORA DO ROSARIO

10

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

55.395-000

CENTRO

JUPI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

MURILO_FREITAS@HOTMAIL.COM

(81) 9845-8246

COMPLEMENTO

UF

PE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

20/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

i

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
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Emitido no dia 22/05/2018 às 14:40:33 (data e hora de Brasília).
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

05323742/0001-71

Razão SOCiai:LINKCOM EIRELI
RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 10 / CENTRO / JUPI / PE /
Endereço:
55395-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018
Certificação Número: 2018092211230340216856

Informação obtida em 02/10/2018, às 14:28:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

04/10/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: LINKCON EIRELI
CNPJ: 05.323.742/0001-71
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos temias do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:12:22 do dia 01/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2019.
Código de controle da certidão: 73C3.E8FD.9530.16A1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL
Número da Certidão: 2018.000009257646-37

Data de Emissão: 16/08/2018

DADOS DO CONTRIBUINTE
Razão Social:

LINKCON EIRELI

Endereço:

AVENIDA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO N. 10, CENTRO, JUPI - PE, CEP: 55395000

CNPJ:

05.323.742/0001-71

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.
A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.
Esta certidão é válida até 13/11/2018 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
- na página wwvv.sefaz.pe.gov.br.
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PODER JUDICIÁRIOJUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: LINKCON EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.323.742/0001-71
Certidão n°: 150176355/2018
Expedição: 15/05/2018, às 11:12:51
Validade: 10/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

LINKCON

EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
05.323.742/0001-71, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO I MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001.02
Rua Napoleão Texeíra SN!, - Centro C13255.395-000 - Jupi- PE
Fone: (87)3779-1864 covidoriafãupi.pe.gov.br
ww w

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE
Documento: 134/2018

Emissão: 04/10/2018

Validade: 03/12/2018

Processo:

DADOS DO SUJEITO PASSIVO
Nome/ Raz. Social: LINKCON EIRELI
CPF/ CNPJ: 05323742000171

RG/ Insc. Estadual:

Emissor:

Logradouro: Rua Nossa Senhora Do Rosario

N°: 10

Complemento:
Distrito:

Bairro: Centro

CEP: 55.395-000

Município: Jup)

UF: Pernambuco

FINALIDADE

CERTIDÃO
A Prefeitura Municipal de Jupi, pessoa juridica de direito público, inscrita sob o CNP.; de número 10,140.97810001-02,
através do Departamento de Tributos, em nome do sujeito passivo acima identificado, que este documento se refere
exclusivamente aos Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano,
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços (Manutenção de
Cemitério, Emissão de Documentos, entre outros) e pelo Poder de Polícia (multas e licenças), bem como a Divida Ativa
Municipal

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS,
por NÃO constarem lançamentos de débitos em nossos registros referente à tributos municipais e encargos. Pelo que,
na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, provemos o presente documento afim de que produza os jurídicos e
legais efeitos.
Certificamos outrossim, que fica ressalvado o direito desta unidade, na cobrança de débitos provenientes de impostos,
taxas e contribuições que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos
tributos e períodos referidos nesta certidão.
Este documento está abrangendo penas a pessoa passiva acima identificada e sua aceitação está condicionada à
finalidade para a qual foi emitido e qualquer rasura ou emenda o invalidará.
7° DISTRITO JUDICIÁRIO DÁ
COMARCA DE RECIFE - PE

CARTÓRIO DE RE=1;22 9ViL RA ENCRUZILHADA
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uorooe Robson Freitas c% Moio
nçi ,
,
1) 32t2-b871/342?-4S81
r s
18

,
AUTENTrelli
Aúténtico a presente cópia reprográfica traída nesta
Or4
serventia, que confere com o original.
verdade.
Recife, 8'de outubro de 2018. EM test.
Vila da Silva (Es raiente Substituto)
Emol.: R$ 2,90 Taxa: R$ 149 Total: R$ 4,09
--Válido com o selo 0074203J-4E09201806.03975
Consulto Autontictdado ont: www tjpo.jus.b0sol0dIgIts1

Assinaturas e vistos
Jupf, Pernambuco, quinta-feira, 04 de outubro de 2018.
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CERTIDÃO INSCRIÇÃO MUNICIPAL
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Certifico para os devidos fins que a Empresa LINKCON EIRELI,
localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário. n° 10, Centro, Judi — PE CEP:
55395-000, e inscrita no CNP.] de n° 05.323.742/0001-71. Possui inscrição
Municipal neste Município de n° 255.
Sendo a expressão da verdade e o que havia a declarar, firmo a
presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Jupi-PE, 04 de Outubro de 2018.

e

mapa( de Jupi/PE
o Ranni Rodrigues de Abei&

Divisar) de Tributos
'.2 r1arie GP N° 023/2018

RUA NAPOLEÂO TEIXEIRA LIMA., 144 - CENTRO / JUPI-PE 1 CEP: 55.395000 1 FONE/FAX: (87) 3779-1464
CNN: 10.140.978/0001-02

ç

C

SETOR DE TRIBUTOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Jupi, inscrita
no CNPJ: 10.140.978/0001-02 ainda não implantou o sistema de Emissão de
Nota Fiscal Eletrônica. A presente declaração é válida por 60 dias a contar da
data desta emissão.
Sendo a expressão da verdade e o que havia a declarar, firmo a presente
declaração para que produza seus efeitos legais.

Jupi-PE, 04 de Outubro 2018
7° DISTRITO JUDICIÁRIO DA
COM AR C A DE RECIFE - PE
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.45b,
.

AUTENTT Ç tr
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Recife, 8"de outubro de 2018. Em test
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DUá NAPOLEÃO TEIXEIRA UNA. 144 - CENTRO /

1 CEP: 55.395-000 1 FONE/FAX: (87) 3779-1464
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
05.323.742/0001-71
Razão Social:
LINKCON EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vinculo com "Serviço Público":

Consta
Nada Consta
Nada Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista
(http://www.tst.jus.bricertidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

30/03/2019
20/12/2018
04/03/2019

Receita Estadual/Distrital
Receita Municipal
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:
Validade:

23/12/2018
05/01/2019

Validade:

31/05/2019

Emitido em: 17/12/2018 11:28
CPF: 037.349.451-35 Nome: GIULIANE BRAGA LOURENCO
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Funpresp
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, LOGÍSTICA E CONTRATAÇÕES

DESPACHO

Referência: 000309/2017
Assunto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Fábrica
de Software
1.
Trata o presente processo da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software, nas
linguagens Java, JavaScript, PHP e .NET.
2.
Acusamos o recebimento da fatura da LINKCON
EPP n° 00677, emitida em 11
de dezembro de 2018, no valor de R$ 106.102,40 (cento e seis mil, cento e dois reais e
quarenta centavos).
3.
Esta Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações, confirmou a regularidade fiscal,
previdenciária e trabalhista da referida empresa, conforme SICAF em anexo.
4. Encaminha-se à GETIC para providenciar o ateste da prestação dos serviços, anexar ao
processo uma cópia de documento atestado e, posteriormente, enviá-la para pagamento. na
forma do subitem 7.2 da Norma de Instrução, Autorização e Liquidação de Pagamentos n°
3.01.002.0009.
Brasília, 17 de dezembro de 2018.

ROTi.
Gerente/de RattitTlên

O TRINDADE
ístic'a„.5 Contratações

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Referência: Processo n° 000309/2017
Assunto: Ateste das nota fiscal n° 000677.
1.

Encaminhamos apensada aos autos, para pagamento, a nota fiscal por parte da empresa
LINKCON EIRELI - EPP. do serviço de DESENVOLVIMENTO, referente à
primeira release do desenvolvimento do Sistema Sala de Governança (SG).

2.

O trabalho contemplou o levantamento de requisitos, desenvolvimento e testes dos
módulos básicos e do fluxo de reunião, no valor de R$ 106.102,40 (cento e seis mil,
cento e dois reais e quarenta centavos).

3.

A contagem de pontos de função foi conferida e validada pela GETIC.

4.

Diante do exposto, solicitamos à GECOF a realização dos trâmites necessários para
efetivação do pagamento da nota fiscal em epígrafe, no valor total de R$ 106.102,40
(cento e seis mil, cento e dois reais e quarenta centavos). Para tanto, encaminhamos
anexadas as Autorizações de Pagamento (APs) de n° 56915, 56917, 56919 e 56920.
Brasília, g de dezembro de 2018.
De acordo.
9
(14(»
MICHAEL KREIS
Coordenador de Processos e Governança de TI

AUTORIZO o pagamento, em conformidade com o subitem 7.2 da Norma de
Instrução, Autorização e Liquidação de Paga ent n° 3.01.002.0009.

—

11,/

CLEYTON DOMíNOUES DE MOURA
Gerente de TecnolO'gia e Informacao

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe

ç

ANILHA DE MEDIÇÃO
itrato LIN KCON
PREVISTO
QTDE

UNID
I

VALOR
UNITÁRIO

REALIZADO
TOTAL

QTDE I

SALDO

TOTAL

QTDE

TOTAL

dez-18
QTDE

SERVIÇO
,envolvimento

420

lutenção

180

rAL

;ha I Kreis
stor do Contrato

10

Quota
utilizada

Ponto de
Função
Ponto de
;
Função

331,57
409,67 i

139.259,40
73.740,60
213.000,001

320

106.102,40 100

33.157,00

76,19%

O

0,00

73.740,60

0,00%

106.102,401

180

106.897,601

320
O

' Valor Unit.1 VALOR
331,57 106.102,40
,

0,00
106.102,40

(

L'rpie.. cer

Identificação da Contagem

Empresa

LINKCON LTDA

RS/PF

331,57 Custo

R$

106.102,40

Aplicação

SALA DE GOVERNANÇA

Projeto

FUNPRESP

Responsável

SILVIO CEDRIM

Criação

08/11/2018

Revisor

MARCONI MOTTA

Revisão

03/12/2018

320,00

PF

Veia aqui orientações para preenchimento da planilha
Projeto de Desenvolvimento
Projeto de Melhoria
Aplicação ( Baseline )

X

Tamanho Funcional (PF)
Sumário

Estimativa

ADD

320,00

Deflator

PF Local

1,00

CHG

-

1,00

DEL

-

1,00

320,00

Propósito da Contagem

Escopo da Contagem

Nessa contagem, estão inclusas todas as funcionalidades entregues na primeira Release. São elas:
Manter Usuário, Manter Item de Pauta, Manter Sala de Reunião, Manter Proposição, Manter órgão
Diretivo, Manter Item de Pauta, Manter Gerência, Manter Convidado e Gerência de Papéis.
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Projeto : FUNPRESP

Aplicação: SALA DE GOVERNANÇA

Revisor: MARCONI MOUA

5 Responsável : SILVIO CEDRIM
6
7
USUÁRIO

9

USUÁRIO - IMPORTAÇÃO

10 USUÁRIO -ALTERAR
—

.
-.\k
- i'

-1.1, ,

ALI

i

20

1

L

Baixa

7

7,00

EE

1

9

2

A

Média

4

4,00

20

3

H

Alta

É

6,00

7

3

A

Média

4

4.00

1

1

L

Baixa

3

3.00
-- —

,

EE

ii USUÁRIO -CONSULTA

CE

12

CE

USUÁRIO - CONSULTA IMPLÍCITA

PF = 320

Custo= R$106.102.40
•

,i,

.........,

8
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RS/PF = 331.57

Empresa: LINKCON LTDA

1
•
i

1

I

1

1

13 USUÁRIO - LISTAR

CE

5

1

L

Baixa

14 USUÁRIO-ATUALIZAÇÃO

EE

20

2

H

Alta

6

AU

7

1

L

Baixa

7

EE

7

1

L

Baixa

3

3,00

3
3.00
— -6.00

15
16

ITEM PAUTA

17 ITEM PAUTA - INCLUIR

18

ITEM PAUTA - ALTERAR

-:--'

7.00

EE

1

6

1

L

Baixa

3

3,00

19 ITEM PAUTA -CONSULTA

CE

1

6

1

L

Baixa

3

3,00

20 ITEM DE PAUTA-CONSULTA IMPLÍCITA

CE

1

1

1

L

Baixa

3

3,00

21

CE

i

3

1

L

Baixa

3

3,00

3

1.

L

Baixa

3

3,00

ITEM PAUTA-LISTAR

22 ITEM PAUTA-EXCLUIR
—

EE

,

23
24 ORGÃO DIRETIVO

AU

1

9

1

L

Baixa

7

7,00

25 ORGÃO DIRETIVO-INCLUIR

EE

1

8

1

L

Baixa

3

3,00

26

ORGÃO DIRETIVO - ALTERAR

EE

/

7

1

L

Baixa

3

3,00

27

ORGÃO DIRETIVO -CONSULTA

CE

I

7

1

L

Baixa

3

3,00

28

ÓRGÃO DIRETIVO -CONSULTA IMPLÍCITA

CE

1

1

1

L

Baixa

3

3,00

29

ORGÃO DIRETIVO - LISTAR

CE

1

5

1

L

Baixa

3

3,00

EE

1

5

1

L

Baixa

3

3.00

30 ORGÃO DIRETIVO - INATIVAR

l

I

1

31
32

PAPEL

ALI

1

3

2

L

Baixa

7

7,00

33

PAPEL- GERÊNCIA

EE

1

6

2

A

Média

4

4,00

34

PAPEL-CONSULTA PERMISSÕES

CE

f

4

2

L

Baixa

3

3,00

36

UNIDADE

ALI

,

7

1

L

Baixa

7

7.00

37

UNIDADE-INCLUIR

EE

7

1

L

Baixa

3

3,00

38

UNIDADE-ALTERAR

EE

6

1

L

Baixa

3

3,00

CE

6

1

L

Baixa

3

3,00

35
—
—
—

39 UNIDADE - CONSULTA
—

40 UNIDADE - CONSULTA IMPLÍCITA
41 UN IDADE - LISTAR
_
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UNIDADE - EXCLUIR

,

CE

1

1

1

L

Baixa

3

3,00

CE

1

3

1

L

Baixa

3

3.00

3

1

L

Baixa

3

300

EE

43
1/6

18/12/2018

APF - Sisd

eunião_FUNPRESP_Segunda_Release_Detalhada.xlsx - Funções

1
2
3

F

AIBICIDIEI
litilQçoi:t
"" .~.

GI

III

J

I

L.

I

ro

INI

o

1

P

Q

R

Projeto: FUNPRESP
Revisor: MARCONI MOTTA
RS/PF = 331.57

Custo= R$106.102.40
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ALI

‘

CONVIDADO-INCLUIR
-

EE

46

CONVIDADO-ALTERAR

EE

47

CONVIDADO-CONSULTA

CE

48

CONVIDADO-CONSULTA IMPLÍCITA

CE

49

CONVIDADO-LISTAR

50

CONVIDADO - EXCLUIR
-

I

;

i
i

i

PF = 320
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1

L
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8

1

L

Baixa

3

3.00

7

1

L

Baixa

3

3,00

7.00

7

7

1

L

Baixa

3

3.00

2

1

L

Baixa

3

3,00

CE

4

1

L

Baixa

3

3,00

EE

3

1

L
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3

3,00

7

1

L

Baixa

7

7,00

7

I.

L
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3

3,00

51
52

H
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4 Aplicação: SALA DE GOVERNANÇA
5 Responsável: SILVIO CEDRIM
6 Empresa : LINKCON LTDA
7
44 CONVIDADO

i
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I
PROPOSIÇÃO

ALI

53

PROPOSIÇÃO - INCLUIR
-

,

EE

54

PROPOSIÇÃO - ALTERAR

CE

6

1

L

Baixa

3

3,00

55

PROPOSIÇÃO-CONSULTA

CE

1

L

Baixa

3

3.00

56

1 6 .

PROPOSIÇÃO - CONSULTA IMPLÍCITA

CE

1

1

L

Baixa

3

3,00

57

PROPOSIÇÃO-LISTAR

CE

3

1

L

Baixa

3

3,00

58

PROPOSIÇÃO-EXCLUIR

EE

3

1

L

Baixa

3

3,00

60

SALA DE REUNIÃO

ALI

15

15,00

61

SALA DE REUNIÃO - INCLUIR

EE

1

L

Baixa

3

3,00

62

SALA DE REUNIÃO - ALTERAR

CE

7

1

L

Baixa

3

3.00

63

SALA DE REUNIÃO - CONSULTA

CE

7

1

L

Baixa

3

3,00

64

SALA DE REUNIÃO - CONSULTA IMPLÍCITA

CE

1

1

L

Baixa

3

3,00

65

SALA DE REUNIÃO - LISTAR

CE

5

1

L

Baixa

3

3,00

66

SALA DE REUNIÃO - EXCLUIR

EE

5

1

L

Baixa

3

3,00

68

MODELO DE E-MAIL

ALI

3

1

L

Baixa

7

7,00

69

MODELO DE E-MAIL - INCLUIR

EE

3

1

L

Baixa

3

3,00

70

MODELO DE E-MAIL - ALTERAR

EE

4

1

L

Baixa

3

3,00

71

MODELO DE E-MAIL - CONSULTA

CE

3

1

L

Baixa

3

3,00

72

MODELO DE E-MAIL - CONSULTA IMPLÍCITA

CE

1

1

L

Baixa

3

3,00

74

REUNIÃO

ALI

.. 14

3

L

Baixa

7

7.00

75

REUNIÃO-LISTAR

CE

1

7

5

H

Alta

6

6.00

76

REUNIÃO-INCLUIR

EE

1

12

3

H

Alta

6

6.00

77

REUNIÃO-ALTERAR

-

EE

1

9

5

H

Alta

6

6.00

REUNIÃO - INCLUIR PAUTA
-

EE

1

12

4

H

Alta

6

6,00

EE

1

12

4

H

Alta

6

6,00

59

•

'

1

I

""

9
I
!

:

.

1

67
,

73

78

79

REUNIÃO-ALTERAR PAUTA
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Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0

3
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Aplicação: SALA DE GOVERNANÇA

6

Empresa: LINKCON LTDA

Projeto: FUNPRESP

Responsável : SILVIO CEDRIM

Revisor: MARCONI MOTTA
R$/PF = 331.57

Custo= R$106.102.40

PF = 320

,

7

80

REUNIÃO - ENVIAR PAUTA PARA APROVAÇÃO '
-,..._

EE

7

3

H

Alta

6

81

REUNIÃO -CONVOCAR

SE

7

3

A

Média

5

5,00

82

REUNIÃO - GERIR ITENS DE PAUTA

EE

4

H

Alta

6

6,00

83

REUNIÃO - PÓS-PAUTA

EE

1

. 8
i
i /0

2

A

Média

4

4,00

84

REUNIÃO-ALTERAR PÓS-PAUTA

EE

/

10

2

A

Média

4

4,00

85

REUNIÃO - CONSULTA PAUTA

CE1

1

5

2

L

Baixa

3

3,00

86

REUNIÃO-APROVAR PAUTA

EE

1

6

2

A

Média

4

4,00

87

RENUIÃO - REABRIR

EE

!

3

1

L

Baixa

3

3,00

88

REUNIÃO-CONCLUIR REUNIÃO

EE

!

3

1.

L

Baixa

3

3,00

6,00

4.i
.,

1

:

,

.

,

6.00

89
go

LISTA DE PENDÊNCIA - CONSULTAR

CE

14

4

H

Alta

6

gl

LISTA DE PENDÊNCIA - LISTAR

CE

8

4

H

Alta

6

6,00

92

LISTA DE PENDÉNCIA - ALTERAR PRAZO

EE

4

/

L

Baixa

3

3,00

93

LISTA DE PENDÊNCIA - CONCLUIR

EE

4

1

L

Baixa

3

3.00

94

LISTA DE PENDÊNCIA - REABRIR

EE

4

1

L

Baixa

3

3,00

1
,

'

/

95
96
97
_
98
99
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Sumário da Contagem
Aplicação : SALA DE GOVERNANÇA

Projeto: FUNPRESP

Responsável : SILVIO CEDRIM

Revisor: MARCONI MOTTA
R$/PF = 331,57

Empresa : LINKCON LTDA
Compl

EE

Total

SE

Total

CE

'ade Funcional

ALI

Total

AIE

Total

Complexidade

21

Baixa

x3

63

5
7

Média

x4

20

Alta

x6

42

33

125

Total

O

Baixa

x4

O

1
O

Média

x5

5

Alta

x7

O

Total

5

1

24
1
3

Total

Custo= R$106.102,40

x3

Média

x4

4

Alta

x6

18

Total

94

1

Baixa

x7

7

O

Média

x 10

O

O

Alta

x15

O

Total

7

O

1

O

Baixa

x5

O

Média

x7

O

O

Alta

x 10

O

Total

O

O

I

54,1%

2,2%

72

Baixa

28

PF = 320

-: por

Total PF (contagem detalhada)

231

Total PF (contagem estimativa)

256

Total PF (contagem indicativa)

40,7%

3,0%

Õ,CN

35

Total de PF Local
PF

DFL

PF LOCAL

320,00

1,00

320,00

ALTERAÇÃO (CHG)

0,00

1,00

0,00

EXCLUSÃO (DEL)

0,00

1,00

0,00

TESTE (TST)

0,00

0,00

0,00

INCLUSÃO (ADD)

TOTAL
320,00

ILINKCON EIRELI -

P

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE 'QUALQUER NATUREZA

Rua Nossa Senhora do Rosário, 10
Centro - Jupi/PE. CEP: 55.395-000
Fone: 811 3132.5190

SÉRIE
A

Nome: 1"21rki.waig,
Endereço:

C/V

Bairro:
CNRPICPF:

-,)

1"/IA • cliEgE
2' VIA - CONTABILIDADE
3' VIA -FIXA

VAUDADE
17/05/2021

C,NPL: 05.323.742/0001-71 - Insc. Mun.:
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rwr2,(,q
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Natureza da Operação - Prestação de Serviços:
Em, J

de

aPytiti brO

uuant. 1 unia.
.

de

1-01k

ILPIU•WIFCIIIMIIIMAIÇAV,

Condições de Pagamento:
pwc,....s;

,._ ..

.:..5:' '(- y

?j::

,

'

4., '

4,

'

r,,

, i

..

1 t( -

'

.

''

.,‘

4.. -..] -,

l

,

-

,..

.0

„

.

.. ,..„) »

I.'itesto a prestação dos servin
rmrifõrrne objeto contratuat.
A9
i
.
/ -,r
. . ,,,,,_.. , ,i, ,

-

.1' ---.
i
BENI:„.11.510„,-,,...,
,,..,,, ,

,,
,

'V

ISS NORMAL:

VALOR DOS SERVIÇOS
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PREÇOS

eliR,,,vmeços

TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

°AFICA EIRELI-ME - Rua Vidal de Negreiros, 238 - São José - Recife - PE
50x3 - numerado de 0501 a 1500 em 17/05/2018 - CONTRIBUINTE DO

R$

06,

j, e).2

(

02 , 4e,

- CNPJ: 10.852.005/0001-04 - Insc. Mun. 407.312-6
MEI ( Microernpreendedor Individual)

Funpresp

Amadeus Tesouraria

18/12/2018 18:05
Página 1 de 1

Dados Autorização Pagamento
Número: 56915
Tipo Pagamento: 303 - PGT SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA
Favorecido: 1158- 05.323.742/0001-71 - Linkcon Eireli EPP
Órgão Origem: 4004 - Getic
Órgão Resp. Pagto: 4001 - Gecof
Valor Bruto: 94.271,98
Valor Liquido: 94.271,98
Data Vencimento: 20/12/2018

Data Contábil: 20/12/2018

Data Programação: 20/12/2018
Forma Pagamento: TED
Referência: Processo 000309/2017. Contrato 01/2018.
Contábil: Sim
Situação: Liberada
Agrupamento: Não
Banco: 341

Qtd. Doc. Autenticação:
Agência: 3175

Conta Corrente: 10845-9

Complemento: Referente ao serviço de desenvolvimento. Nota fiscal n°677, OS n° 01/2018.

Processo Financeiro: 1 -Administrativo
Unidade Contábil: 200 - PGA Consolidado
Centro Responsabilidade: 1003- DIRAD
Perfil de Investimento:
Informações Legais:
Inclusão - Responsável: 02520438126- Rudson Mousinho silva

Data/Hora: 18/12/2018 15:43:28

Alteração - Responsável:

Data/Hora:

Liberação - Responsável: 69332568120- Cleyton Domingues De Moura
Cancelamento - Responsável:
Aprovação - Responsável:

Data/Hora: 18/12/2018 18:02:42
Data/Hora:
Data/Hora:

Funpresp
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18/12/2018 18:05
Página 1 de 1

Dados Autorização Pagamento
Número: 56917
Tipo Pagamento: 304 - PGT IRRF SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA
Favorecido: 21 - - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Órgão Origem: 4004 - Getic
Órgão Resp. Pagto: 4001 - Gecof
Valor Bruto: 1.591,54
Valor Líquido: 1.591,54
Data Vencimento: 18/01/2019

Data Contábil: 28/12/2018

Data Programação: 18/01/2019
Forma Pagamento: DARF
Referência: Processo 000309/2017. Contrato 01/2018.
Contábil: Sim
Situação: Liberada
Agrupamento: Não
Banco:

Qtd. Doc. Autenticação:
Agência:

Conta Corrente:

Complemento: Referente ao serviço de desenvolvimento. Nota fiscal n°677, OS n°01/2018.

Processo Financeiro: 1 -Administrativo
Unidade Contábil: 200 - PGA Consolidado
Centro Responsabilidade: 1003- DIRAD
Perfil de Investimento:
Informações Legais:
Inclusão - Responsável: 02520438126 - Rudson Mousinho silva

Data/Hora: 18/12/2018 15:48:08

Alteração - Responsável:

Data/Hora:

Liberação - Responsável: 69332568120- Cleyton Domingues De Moura

Data/Hora: 18/12/2018 18:02:43

Cancelamento - Responsável:
Aprovação - Responsável:

Data/Hora:
Data/Hora:

Funpresp

Amadeus Tesouraria

18/12/2018 18:05
Página 1 de 1

Dados Autorização Pagamento
Número: 56919
Tipo Pagamento: 305 - PGT CSRF SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA
Favorecido: 21 - - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Órgão Origem: 4004 - Getic
Órgão Resp. Pagto: 4001 - Gecof
Valor Bruto: 4.933,76
Valor Liquido: 4.933,76
Data Vencimento: 18/01/2019

Data Contábil: 28/12/2018

Data Programação: 18/01/2019
Forma Pagamento: DARF
Referência: Processo 000309/2017. Contrato 01/2018.
Contábil: Sim
Situação: Liberada
Agrupamento: Não
Banco:

Otd. Doc. Autenticação:
Agência:

Conta Corrente:

Complemento: Referente ao serviço de desenvolvimento. Nota fiscal n°677, OS n° 01/2018.

Processo Financeiro: 1 -Administrativo
Unidade Contábil: 200 - PGA Consolidado
Centro Responsabilidade: 1003- DIRAD
Perfil de Investimento:
Informações Legais:
Inclusão - Responsável: 02520438126 - Rudson Mousinho silva

Data/Hora: 18/12/2018 15:50:02

Alteração - Responsável:

Data/Hora:

Liberação - Responsável: 69332568120 - Cleyton Domingues De Moura
Cancelamento - Responsável:
Aprovação - Responsável:

Data/Hora: 18/12/2018 18:02:43
Data/Hora:
Data/Hora:
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Página 1 de 1

Amadeus Tesouraria
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Dados Autorização Pagamento
Número: 56920
Tipo Pagamento: 309 - PGT ISS SUPORTE E MANUTENÇÃO
Favorecido: 648 - - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF
Órgão Origem: 4004 - Getic
Órgão Resp. Pagto: 4001 - Gecof
Valor Bruto: 5.305,12
Valor Líquido: 5.305,12
Data Vencimento: 18/01/2019

Data Contábil: 28/12/2018

Data Programação: 18/01/2019
Forma Pagamento: DAR
Referência: Processo 000309/2017. Contrato 01/2018.
Contábil: Sim
Situação: Liberada
Agrupamento: Não
Banco:

Qtd. Doc. Autenticação:
Agência:

Conta Corrente:

Complemento: Referente ao serviço de desenvolvimento. Nota fiscal n°677, OS n°01/2018.

Processo Financeiro: 1 -Administrativo
Unidade Contábil: 200 - PGA Consolidado
Centro Responsabilidade: 1003- DIRAD
Perfil de Investimento:
Informações Legais:
Inclusão - Responsável: 02520438126 - Rudson Mousinho silva

Data/Hora: 18/12/2018 15:54:22

Alteração - Responsável:

Data/Hora:

Liberação - Responsável: 69332568120- Cleyton Domingues De Moura

Data/Hora: 18/12/2018 18:02:43

Cancelamento - Responsável:
Aprovação - Responsável:

Data/Hora:
Data/Hora:

.
FUNDAÇAO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS

À GELOG
DESPACHO N° 982/GECOF/DIRAD/2018
Assunto: Restitui documentos/comprovantes - Pagamento realizado.
Restituímos o processo/documento referenciado abaixo, informando o pagamento no
valor total de R$ 94.271,98 ,conforme comprovante (s) anexo (s).
Referência: Processo n° 309/17 - Linkcon

Brasília-DF, 27/12/2018
Atenciosamente,
REGINATDO GUEDES DA SILVA
Coordenador de Contabilidade, Orçamento e Finanças Substituto

-

Banco do Brasil

27/12/2018

Visualizador de Arquivos Retorno

S
CORPORATF

Agência débito: 1607-1
Conta débito:
6292-8
17312597/0001-02 FUNPRESP-EXE SERVIÇOS OB
CPF/CNPJ:
Banco:
Agência crédito:
Conta crédito:
Favorecido:
Documento empresa:
Data pagamento:
Valor pagamento:
Documento banco:
Data real pagamento:
Valor real pagamento:

341
317510845-9
LINKCON EIRELI
20/12/2018
94.271,98
00000890000228013299
20/12/2018
94.271,98

i

(í t

• •1

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO, LOGÍSTICA E CONTRATAÇÕES
DESPACHO/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe

Assunto: Manifestação de interesse na prorrogação do Contrato n° 01/2018 — Fábrica de
Software
1. Trata o presente processo da contratação da empresa LINKCON EIRELI - EPP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.323.742/0001-71, para a prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software,
nas linguagens Java, Java Script, PHP e NET.
9,

O Contrato foi celebrado em 19/03/2018, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogável
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta meses), de acordo com a sua
cláusula segunda.

3. Em face do exposto, e diante da proximidade da data do término da vigência contratual
prevista para 19/03/2019, propomos o envio dos autos à GETIC - Gerência de Tecnologia
e Informação, para manifestação do Gestor do Contrato quanto ao interesse da
prorrogação da vigência contratual, bem como informar acerca da regularidade na
prestação desses serviços e os motivos para a sua continuidade, visando, se for o caso, o
início da instrução do 10 termo aditivo ao contrato.
4. Conforme disposto nos itens 3 a 5 e 9 do Anexo IX da Instrução Normativa n° 05, de 26
de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (IN SG/MPDG n° 05/2017):
3. Nas contratações de serviços continuados, o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual que objetiva a. obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, podendo
ser prorrogados, a cada 12 (do_ze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que a instrução
processual contemple:

estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;
relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;
justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
manfestação expressa da contratada infirmando o interesse na prorrogação; e
comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
A comprovação de que trata a alínea 'V" do item 3 acima deve ser precedida de análise entre os preços
contratados e aqueles praticados no mercado de modo a concluir que a continuidade da contratação é
mais vantajosa que a realkacão de uma nova licitação, sem prejuízo de eventual negociação com a
contratada para adequação dos valores àqueles encontrados na pesquisa de mercado.
A prorrogação de prazo deverá ser ftstOcada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente do setor de licitações, devendo ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual
deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.

_
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Funpresp
9. A Administração deverá realkar negociação contratual para a redução e/ ou eliminação dos custos
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortkados ou pa,gos no primeiro ano da
contratação.

5.

Diante do exposto é necessário que o fiscal/gestor . .do contrato atenda, em sua
manifestação, aos quesitos das alineas a b, e c do item do Anexo IX da Instrução
Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN SG/MPDG n° 05/2017).

6.

Encaminhe-se a GELOG para conhecimento e deliberação.

Brasília, 06 de fevereiro de 2019.

ANA CLECIA ,ILVA GONÇALVES DE FRANÇA
Co rdenador de Material, Patrimônio e Logística

1. De acordo.
2. Encaminhe-se à GETIC - Gerência de Tecnologia e Informação, conforme sugerido.

Brasília, 06 de fevereiro de 2019.

R01,3,
Gerente'

DADE
C1-1 )_
,0
Patrimonio;`LoOtica e Contratações

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 202/203/204 — ld. Corporate Financial Center — Brasília — DF / 70712-900 - (061) 2020-9700
www.funpresp.com.br

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

DESPACHO
Referência: Processo n° 000309/2017
Assunto: Manifestação de interesse na prorrogação do Contrato rt° 01/2018 — Fábrica de Software.

1.
Trata o presente despacho de manifestação acerca da prorrogação da vigência contratual do
contrato n° 01/2018, que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção
de soluções de software, na modalidade fábrica de software, nas linguagens Java, JavaScript, PHP,
.NET e Mobile (Android e IOS).
2.
A GETIC não manifesta interesse na renovação do referido contrato, posto que o volume em
pontos de função apresentou-se suficiente unicamente para o desenvolvimento de 1 (uma) aplicação
corporativa — Sala de Governança versão 2.0 — a qual encontra-se em fase final de homologação.
3.
O Plano de Ações de 2019 contempla necessidades de soluções tecnológicas que demandam
volume superior ao constante no Contrato n° 01/2018, a exemplo de soluções para gerenciar os
processos relacionados ao Módulo Patrocinador, Diárias e Passagens, Protocolo, Gestão Documental,
Capacitação, Folha de Pagamento, Intranet e Portais Web, entre outras.
4.
Ademais, há também a necessidade de um escopo maior no objeto, contemplando não só o
desenvolvimento e a manutenção de soluções de TI, como também a sustentação de soluções e a
avaliação da qualidade de entregas, necessidades que já se encontram em instrução processual
mediante o processo n° 000042/2019.
5.

Assim, não identificamos vantajosidade na prorrogação do referido contrato.
Brasília, 26 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

a- W,

CHAEL KREIS
Coordenador de Processos e Governança de TI
1.
2.

De acordo.
Encaminhe-se à GELOG para as provn i.s cabíveis.

CLEYTON D 1 l‘tq GUES DÊ MOURA
Gerente de ecologia e In =ação
•
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMP MENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO
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Ofício 13.2.

9

/2019/GELOG/Funpresp-Exe

Brasília, 27 de fevereiro de 2019.

À
PALOMA CARRERAS BRANCO
LINKCON EIRELI - EPP
Rua Napoleão Teixeira de Lima, 146 — Centro
Jupi/PE - CEP: 55.395-000

Assunto: Término da vigência do Contrato n° 01/2018.

Prezada Senhora,

1. Considerando que o Termo de Contrato n° 01/2018, cujo objeto é a prestação de serviços
de desenvolvimento e manutenção de soluções de software, na modalidade fábrica de software,
nas linguagens linguagens Java, JavaScript, PHP e NET, terá a sua vigência terminada em
19 de março de 2019, conforme estabelece a Cláusula Segunda do contrato em referência.
2. Em tempo, informamos que confatme manifestação da área demandante dos serviços, a
GETIC — Gerência de Tecnologia e Informação, a Funpresp-Exe não prorrogará o prazo de
vigência do Termo do Contrato n°01/2018.

tenciosamente,

K1
•
R013/EIrS0 MACHADO TRINDADE
Gerent de Patr-irág-fgEtt.------e Contratações

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: LINKCON EIRELI
CPF/CNPJ: 05.323.742/0001-71
O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal,
nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido
seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:47:20 do dia 19/03/2019, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://co ntas. tcu. go v.br/ords/f?p= IN I DON E0 :V ERIF IC A
Código de controle da certidão: TMV7190319144720
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

DESPACHO

Referência: Processo n° 000309/2017
Assunto: Juntada de documentação

1) Esta Gerência tomou conhecimento a Nota Técnica n° 120/2019/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe,
datada de 19/03/2019.
2) Dessa forma, solicitamos que a documentação anexa seja juntada aos autos do processo, para fins de
registro.

Brasília, 21 de março de 2019.

CLEYTON DOMINGUES DE MOURA
Gerente de Tecnologia e InfOrmação
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Nota Técnica n2 120/2019/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe

Brasília, 19 de março de 2019.

Assunto: Entrega de software — Nova Sala de Governança
1. Esta Nota Técnica objetiva fornecer informações sobre o projeto desenvolvido pela
fornecedora LINKCON - Nova sala de Governança, resultante do contrato n° 001/2018.
2. Na reunião ocorrida em 20/09/2018 na sede da Funpresp-Exe foi realizada a abertura do
projeto de desenvolvimento da Nova Sala de Governança, aplicação responsável pela gestão de
reuniões dos órgãos diretivos da Funpresp-Exe. Foi concluído o levantamento de requisitos, a
validação de fluxos e telas para escrita de documentação, visando a codificação da aplicação. A Ata da
reunião encontra-se no Anexo I.
3. A partir da reunião, a empresa LINKCON deu início à codificação da Nova Sala de
Governança, sendo que em 11/12/2018 ocorreu a primeira entrega homologada da aplicação,
contemplando a especificação contida na Ordem de Serviço n° 001. A Ordem de serviço encontra-se
no Anexo II.
4. Por consequência, a Funpresp-Exe emitiu o Termo de recebimento definitivo dos pontos
de função (PF) referentes à entrega, no total de 320 PF, representando um montante de R$ 106.102,40
(cento e seis mil, cento e dois reais e quarenta centavos). O Termo de recebimento definitivo encontrase no Anexo III.
5. A partir desta primeira entrega, foi realizado levantamento de novos requisitos a serem
implantados na Sala de Governança, visando a segunda entrega. Assim, durante os meses de dezembro
de 2018 a março de 2019 foram disponibilizados pequenos releases, em consonância com a metodologia
ágil de desenvolvimento de software, de forma que em 19/03/2019 a Funpresp-Exe recebeu a última
versão da Sala de Governança, sendo esta a segunda entrega. A comprovação da entrega encontra-se
no anexo IV.
6. No início do mês de fevereiro de 2019, a GETIC recebeu Despacho s/n da GELOG,
solicitando manifestação acerca da prorrogação da vigência do referido contrato, dada a proximidade
ao encerramento natural (19/03/2019).
7. A GETIC não manifestou interesse na renovação, posto que o volume em pontos de
função que o contrato contemplava apresentou-se suficiente unicamente para o desenvolvimento de
1 (uma) aplicação corporativa — Nova Sala de Governança. O Plano de Ações de 2019 contempla
necessidades de soluções tecnológicas que demandam volume superior, a exemplo de soluções para
gerenciar os processos relacionados ao Módulo Patrocinador, Diárias e Passagens, Protocolo, Gestão
Documental, Capacitação, Folha de Pagamento, Intranet e Portais Web, entre outras.
8. Ademais, há também a necessidade de um escopo maior no objeto, contemplando não só
o desenvolvimento e a manutenção de soluções de TI, como também a sustentação de soluções e a

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
avaliação da qualidade de entregas, necessidades que já se encontram em instrução processual
mediante o processo n° 000042/2019.
9. Assim, o contrato encerrou-se em 19/03/2019, e a Funpresp-Exe vem agora trabalhando
na homologação da entrega feita em 19/03/2019.
10.A estimativa preliminar desta segunda entrega é de R$ 19.231,06, referente a 58 pontos
de função, valor sujeito a alterações. Após a homologação, será feita recontagem final dos pontos de
função, para futuro ateste do recebimento e emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Eventuais
necessidades de ajustes ou correções de bugs serão tratados mediante o disposto no tópico 11.2 do
contrato (metodologia de execução dos serviços).
11.Diante do exposto, envio a presente Nota Técnica à Gerência de Tecnologia e
Informação, para conhecimento.

1e.
(),1

I ÉHAEL KREIS
Coordenador de Processos e Governança de TI

1
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Ata de reunião n2. 001/2018

Assunto: Levantamento de Requisitos, validação de fluxos e telas para
escrita de documentação e consequente implementação da Sala de
Governança - FUNPRESP

Autor: Silvio Cedrim Júnior
20/09/2018

uniocon
CONSULTORIA EM TI

Assunto: Levantamento de Requisitos

Toda e qualquer alteração na ata deve ser enviada para os participantes da reunião.
A ata de reunião tem como objetivo documentar os principais assuntos discutidos.
A formalização de seu teor é de responsabilidade de todos os presentes, de forma que a
mesma é encaminhada por e-mail à apreciação de todos para que tenham oportunidade
de se manifestarem. Caso necessite de ajustes, envie-os ao remetente.
É importante ressaltar que a ata deve retratar os assuntos exclusivamente
discutidos em reunião, e que qualquer alteração, inclusão ou exclusão deve estar em seu
devido contexto.
Peço que os envolvidos respondam ao e-mail com o aceite da ata, ratificando sua
leitura e entendimento.
Não havendo manifestação no prazo de um dia útil após o seu recebimento
considerar-se-á aprovada.

1. Informações Gerais

Assunto:

Levantamento de Requisitos, validação de fluxos e telas para
escrita de documentação e consequente implementação da Sala
de Governança - FUNPRESP.

Local:
Data:

Nome

Michael Kreis
Fábio Neves
Silvio Cedrim

Sala de reunião - Funpresp
19/09/2018
20/09/2018

Início 09:00h

Papel

Coordenador de Processos e
Governança de TI
Especialista em Tecnologia
da Informação
Analista de Negócios

Término: 16:30h

E-mail

Empresa

michael.kreis@funpresp.com.br

FUNPRESP

fabio.neves@funpresp.com.br

FUNPRESP

silvio.cedrim@linkcon.com.br

Linkcon

Rua Nossa Senhora do Rosário, 10 — Centro — Jupi — PE — CEP: 55395-000
CNP).: 05.323.742/0001-71 — Fone: (81) 3132-5190

(
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CONSULTORIA EM TI

2.

Objetivo da Reunião

Reunião para levantar todos os requisitos referentes ao sistema Sala de Governança que
será implementado pela Linkcon.
3.

Pauta
A reunião iniciou com o Sr. Michael dando um overview relativo ao que é a Sala de

Governança. Explicou que há convocação para reuniões periódicas, que cada reunião
possui uma pauta, cada reunião cadastrada gera um convite para os participantes que são
enviados por email. Explicou que seria interessante ter a confirmação da presença na
reunião. Ele explicou ainda, que o sistema atual foi implementado por outra empresa, mas
que a manutenção é dada por uma outra empresa e que eles têm tido bastante dificuldade
em serem atendidos a cada demanda gerada pela Funpresp.
Ele explicou que é importante ter a manutenção de algumas entidades que são
usadas pelo sistema como Usuário, Item de Pauta, Órgão Diretivo, Modelo de E-mail,
Convidado, etc. Que é de grande necessidade ter uma pesquisa eficiente com bastantes
filtros para cada entidade, especialmente para Reunião.
O Sr. Fábio demonstrou como é o sistema atual. Mostrou a tela de criação da
reunião, que uma reunião tem um número. A numeração é feita de forma sequencial
respeitado o órgão diretivo e tipo da reunião nessa ordem de preferência. Cada reunião
possui uma pauta e essa pauta é inserida, item a item, em seguida a criação da reunião.
Cada item de pauta pode ter um arquivo anexo, um órgão diretivo demandante e um
número de processo. Além disso, cada item de pauta pode ser de um dos seguintes tipos:
Deliberativo, Informativo, Extra pauta Deliberativo e Extra pauta Informativo.
O Sr. Fábio seguiu explicando que em seguida ao cadastro da pauta, há a
convocação. É enviado um email com o convite para cada membro dos órgãos diretivos e
podem ser enviados emails para convidados que não fazem parte dos órgãos.
Após a reunião, devem ser inseridos os arquivos referentes à reunião. São dos
seguintes tipos: apenas um arquivo com o texto da ata da reunião, arquivos de
recomendação e resoluções. Com os arquivos anexados, deve ser possível criar uma lista
de pendências. Cada pendência deve estar associada a uma Gerência, possuir um prazo e
uma situação.
Por fim, deve-se inserir o tempo de duração da reunião, além da duração de cada
item da pauta. Com isso, a reunião poderá ser concluída. Uma reunião concluída não deve
permitir nenhum tipo de edição. Para haver edição, pode-se justificar e reabrir a reunião.
O histórico dessa ação deve ser guardado. Ao longo da reunião, foi gerado um documento
na linguagem do usuário, contendo os requisitos que farão parte do escopo da aplicação.
Seguem os requisitos com uma breve descrição. Cada requisito, irá gerar um ou mais casos
de uso:

45.51
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ORDEM DE SERVIÇO - OS

Contrato:
Número da OS:

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

Funpresp

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP

Ordem de Serviço de Ponto de Função

001/2018
001

Data de Abertura:

19/09/2018

Data de Finalização:

19/11/2018

- Desenvolvimento do Sistema SALA DE GOVERNANÇA

,Fis fl

1

1. TIPO DE ORDEM DE SERVIÇO
[ 1 Projeto

[X] Testes de Sistema

[ ] Manutenção Evolutiva / Adaptativa

[ ] Preparação de Ambiente de Homologação

[X] Desenvolvimento

[ 1 Documentação de Sistema

[ ] Administração de Dados

[ ] Web Designer

Rutnca

2. DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS (Anexar especificações necessárias conforme detalhado no processo de trabalho)
Frente 001 — Projeto de Desenvolvimento do Sistema de SALA DE GOVERNANÇA.
Levantamento de requisitos; Desenvolvimento e Testes.
Devem ser produzidos os documentos de caso de uso e o relatório final de contagem de pontos de função para os artefatos
relacionados entregues.
As entregas poderão ser por sprints ou pacotes de funcionalidades, permitindo após a devida homologação, o seu faturamento
sem a obrigatoriedade de finalização em 100% da referida OS em execução, contanto que, as funcionalidades entregues, estejam
totalmente funcionais.
3. RELAÇÃO DE ARTEFATOS
N2

Grupo de Atividades

Artefato

001

Requis., Desen., Testes

REUNIAO

002

Requis., Desen., Testes

REUNIAO - INCLUIR

003

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO

004

Requis., Desen., Testes

REUNIA0 - CONSULTA IMPLICITA

005

Requis., Desen., Testes

REUNIAO - LISTAR

006

Requis., Desen., Testes

REUNIAOEXCLUIR
-

Observação

- ALTERAR

007

Requis., Desen., Testes

008

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO

009

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - INCLUIR

010

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - ALTERAR

011

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - CONSULTA IMPLÍCITA

012

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - LISTAR

013

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - EXCLUIR

----'14

Requis., Desen., Testes

u15

Requis., Desen., Testes

TIPO DE ITEM PAUTA

016

Requis., Desen., Testes

TIPO DE ITEM PAUTA - INCLUIR

017

Requis., Desen., Testes

TIPO DE ITEM PAUTA - ALTERAR

018

Requis., Desen., Testes

TIPO DE ITEM PAUTA - CONSULTA IMPLÍCITA

019

Requis., Desen., Testes

TIPO DE ITEM PAUTA - LISTAR

020

Requis., Desen., Testes

TIPO DE ITEM PAUTA - EXCLUIR

021

Requis., Desen., Testes

022

Requis., Desen., Testes

023

Requis., Desen., Testes

DELIBERAÇÃO - INCLUIR

DELIBERAÇÃO

024

Requis., Desen., Testes

DELIBERAÇÃO - ALTERAR

025

Requis., Desen., Testes

DELIBERAÇÃO - CONSULTA IMPLÍCITA

026

Requis., Desen., Testes

DELIBERAÇÃO - LISTAR

027

Requis., Desen., Testes

DELIBERAÇÃO - EXCLUIR

028

Requis., Desen., Testes

029

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO

030

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO - INCLUIR

031

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO - ALTERAR

037

Requis., Desen., Testes

EMAIL - INCLUIR

038

Requis., Desen., Testes

EMAIL - ALTERAR

039

Requis., Desen., Testes

EMAIL - CONSULTA IMPLÍCITA

040

Requis., Desen., Testes

EMAIL - LISTAR

041

Requis., Desen., Testes

EMAIL - EXCLUIR

042

Requis., Desen., Testes

043

Requis., Desen., Testes

INFORMATIVO

044

Requis., Desen., Testes

INFORMATIVO - INCLUIR

045

Requis., Desen., Testes

INFORMATIVO - ALTERAR

046

Requis., Desen., Testes

INFORMATIVO - CONSULTA IMPLÍCITA

047

Requis., Desen., Testes

INFORMATIVO - LISTAR

048

Requis., Desen., Testes

INFORMATIVO - EXCLUIR

049

Requis., Desen., Testes

050

Requis., Desen., Testes

051

Reqüis., Desen., Testes

CARGO - INCLUIR

052

Requis., Desen., Testes

CARGO - ALTERAR

053

Requis., Desen., Testes

CARGO - CONSULTA IMPLÍCITA

054

Requis., Desen., Testes

CARGO - LISTAR

055

Requis., Desen., Testes

CARGO - EXCLUIR

056

Requis., Desen., Testes

057

Requis., Desen., Testes

CARGO

-

PAPEL

058

Requis., Desen., Testes

PAPEL - INCLUIR

059

Requis., Desen., Testes

PAPEL - ALTERAR

060

Requis., Desen., Testes

PAPEL - CONSULTA IMPLÍCITA

061

Requis., Desen., Testes

PAPEL - LISTAR

062

Requis., Desen., Testes

PAPEL - EXCLUIR

063

Requis., Desen., Testes

064

Requis., Desen., Testes

RELATÓRIO DE USUÁRIOS ATIVOS/INATIVOS

065

Requis., Desen., Testes

RELATÓRIO DE MEMBROS POR ÓRGÃO/PAPEL/CARGO, ENTRE OUTROS

066

Requis., Desen., Testes

RELATÓRIO DE LOGS DE ENVIO DE EMAILS PELA APLICAÇÃO

067

Requis., Desen., Testes

068

Requis., Desen., Testes

069

_

REUNIÃO ANEXO

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO ANEXO - INCLUIR

070

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO ANEXO - ALTERAR

071

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO ANEXO - CONSULTA IMPLÍCITA

072

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO ANEXO - LISTAR

073

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO ANEXO - EXCLUIR

074

Requis., Desen., Testes

075

Requis., Desen., Testes

TIPO DE EMAIL

076

Requis., Desen., Testes

TIPO DE EMAIL

- INCLUIR

077

Requis., Desen., Testes

TIPO DE EMAIL

- ALTERAR

078

Requis., Desen., Testes

TIPO DE EMAIL

- CONSULTA IMPLÍCITA

079

Requis., Desen., Testes

TIPO DE EMAIL

- LISTAR

080

Requis., Desen., Testes

TIPO DE EMAIL

- EXCLUIR

_...
--

4. GRUPOS DE ATIVIDADES DEMANDADOS
4.1 Atividades da Metodologia de Desenvolvimento
[X]

1 — Elaboração

(85%)

[X]

II — Construção

(85%)

[X]

III —Testes

(85%)

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS/PRODUTOS
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Sistema deve estar em arquitetura MVC seguindo os padrões de tecnologia especificado pelo cliente.
1
6. CUSTO ESTIMADO (Anexar Relatório de Contagem Indicativa ou Estimativa)

-

(A) Volume Estimado das funcionalidades (PF):

309

(B) Somatório dos Percentuais das atividades:

100%.1,

(C) Tecnologia (Java, Delphi, PL/SQL, ASP, PC, B0):

JAVA

(D) Fator de Ajuste:

1,00

(E) Preço Unitário (R$):

R$ 331,57

(F) Custo Estimado (R$) (A xBxDx E):

R$ 102.455,13

7. RESPONSÁVEIS PELA ABERTURA DA
OS
GESTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO
CONTRATO:

MARCOS SOUZA

Assinatura

Matrícula

Nome

19/09/2018

MICHAEL KREIS

8. CIENTE DO RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS (Preposto da
Contratada)

Rubricr;

/,1 i
•
/

Data

Assinatura
,-

19/09/2018

drt44-72

- ,-/- 4.-•

,

• t; • ),

Li nic>con

CO,

,1119./

rS1

T.

Sumário da Contagem

Aplicação : SALA DE GOVERNANÇA

Projeto : FUNPRESP

Responsável : MARCONI MOITA

Revisor:

Empresa: LINKCON LIDA

Tipo de Função
EE

Complexidade Funcional
O
33
0

Total
SE

Total
CE

Custo=

RS/PF = 331,57

R$102.455,13

Total por
Complexidade

Baixa

x3

O

Média

x4

132

Alta

x6

O

33

Total

132

O

Baixa

x4

O

O

Média

x5

O

O

Alta

x7

O

Total

O

O
O
25
O

Baixa

x3

O

Média

x4

100

Alta

x6

O

Total

25

ALI

11

Baixa

x7

O

Média

x 10

O

O

Alta

x15

O

Total
AIE

Total

Total

11

100

iiiii

42,7%

0,0%

32,4%

77

Total

77

O

Baixa

x5

O

O

Média

x7

O

O

Alta

x 10

O

Total

O

O

PF = 309

24,9%

0,0%

% por Tipo de Função
Total PF (contagem
detalhada)

309

Total PF (contagem
estimativa)

309

Total PF (contagem
indicativa)

24,9%
(--- L1-2,7%
'\._..\ /
32,4%
0,0%

o2

.3
.4
e5

385

Total de PF Local
PF

DFL

PF LOCAL

309,00

1,00

309,00

TOTAL

ALTERAÇÃO (CHG)

0,00

1,00

0,00

309,00

EXCLUSÃO (DEL)

0,00

1,00

0,00

TESTE (TST)

0,00

0,00

0,00

INCLUSÃO (ADD)
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PONTO DE FUNÇÃO TRD/PF
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Rubrica

Contrato:

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO IR

Funpresp

FUNPRESP

Número da OS:
Data de Abertura:
Data de
Encerramento:

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
DE PONTO DE FUNÇÃO - TRD/PF

001/2018
001
19/09/2018
11/12/2018

1. DECLARAÇÃO
Declaramos que os serviços relacionados neste termo foram executados com o nível de serviço discriminado abaixo, fato pelo qual
declaramos encerradas as atividades correspondentes e o seu recebimento/aceite definitivo, ressalvado fato superveniente
conhecido após emissão deste.
2. DETALHAMENTO DO SERVIÇO E NÍVEIS DE EXECUÇÃO ALCANÇADOS
Descrição da Release ou OS:

Fase 1 — Projeto de Desenvolvimento do Sistema de SALA DE GOVERNANÇA.
Levantamento de requisitos; Desenvolvimento e Testes

(A) Volume Estimado das funcionalidades (PF):
Cr,) Tecnologia (Java, Delphi, PL/SQL, ASP, PC, B0):
(E) Preço Unitário (R$):

(B) Somatório dos Percentuais das atividades:

320

100%

lava

(D) Fator de Ajuste:

1,00

R$ 331,57

(F) Valor Final (R$) (A xBxDx E):

R$ 106.102,40

3. OBSERVAÇÕES

4. RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO

Matricula

GESTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO
CONTRATO

Assinata (

Nome

)//

MICHAEL KREIS

5. CIENTE DO RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS (Preposto)

Data

SILVIO CEDRIM JUNIOR

11/12/2018

Assinatura
..
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Segue a relação de artefatos atualizada desde a abertura da OS001:
N2

Grupo de Atividades

Artefato

001

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO

002

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - LISTAR

003

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - INCLUIR

004

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - ALTERAR

005

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - INCLUIR PAUTA

006

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - ALTERAR PAUTA

007

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - ENVIAR PAUTA PARA APROVAÇÃO

008

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - CONVOCAR

009

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - GERIR ITENS DE PAUTA

010

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - PÓS-PAUTA

011

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - ALTERAR PÓS-PAUTA

012

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - CONSULTA PAUTA

013

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - APROVAR PAUTA

014

Requis., Desen., Testes

RENUIÃO - REABRIR

015

Requis., Desen., Testes

REUNIÃO - CONCLUIR REUNIÃO

016

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO

017

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - IMPORTAÇÃO

018

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - ALTERAR

019

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - CONSULTA IMPLÍCITA

020

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - LISTAR

021

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO - ATUALIZAR

022

Requis., Desen., Testes

USUÁRIO- CONSULTA

023

Requis., Desen., Testes

ITEM PAUTA

024

Requis., Desen., Testes

iTEM PAUTA - INCLUIR

025

Requis., Desen., Testes

ITEM PAUTA - ALTERAR

026

Requis., Desen., Testes

ITEM PAUTA - CONSULTA IMPLÍCITA

027

Requis., Desen., Testes

ITEM PAUTA - LISTAR

028

Requis., Desen., Testes

ITEM PAUTA - EXCLUIR

029

Requis., Desen., Testes

ITEM PAUTA - CONSULTAR

030

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO

031

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO - INCLUIR

031

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO - ALTERAR

033

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO - CONSULTA IMPLÍCITA

034

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO - LISTAR

035

Requis., Desen., Testes

ÓRGÃO DIRETIVO - EXCLUIR

036

Requis., Desen., Testes

ORGÃO DIRETIVO - CONSULTAR

Observação

,

,\
colernentà77
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0

037

Requis., Desen., Testes

MODELO DE EMAIL

038

Requis., Desen., Testes

MODELO DE EMAIL - INCLUIR

039

Requis., Desen., Testes

MODELO DE EMAIL - ALTERAR

040

Requis., Desen., Testes

MODELO DE EMAIL - CONSULTA IMPLÍCITA

041

Requis., Desen., Testes

MODELO DE EMAIL - CONSULTAR

042

Requis., Desen., Testes

PAPEL

043

Requis., Desen., Testes

PAPEL-GERÊNCIA

044

Requis., Desen., Testes

PAPEL - CONSULTA PERMISSÕES

045

Requis., Desen., Testes

UNIDADE

046

Requis., Desen., Testes

UNIDADE-INCLUIR

047

Requis., Desen., Testes

UNIDADE-ALTERAR

048

Requis., Desen., Testes

UNIDADE-CONSULTA

049

Requis., Desen., Testes

UNIDADE - CONSULTA IMPLÍCITA

050

Requis., Desen., Testes

UNIDADE - LISTAR

051

Requis., Desen., Testes

UNIDADE - EXCLUIR

052

Requis., Desen., Testes

CONVIDADO

053

Requis., Desen., Testes

CONVIDADO - INCLUIR

054

Requis., Desen., Testes

CONVIDADO - CONSULTA

055

Requis., Desen., Testes

CONVIDADO - CONSULTA IMPLÍCITA

056

Requis., Desen., Testes

CONVIDADO - LISTAR

057

Requis., Desen., Testes

CONVIDADO-EXCLUIR

058

Requis., Desen., Testes

PROPOSIÇÃO

059

Requis., Desen., Testes

PROPOSIÇÃO - INCLUIR

060

Requis., Desen., Testes

PROPOSIÇÃO-ALTERAR

061

Requis., Desen., Testes

PROPOSIÇÃO-CONSULTA

062

Requis., Desen., Testes

PROPOSIÇÃO-CONSULTA IMPLÍCITA

063

Requis., Desen., Testes

PROPOSIÇÃO - LISTAR

064

Requis., Desen., Testes

PROPOSIÇÃO - EXCLUIR

065

Requis., Desen., Testes

SALA DE REUNIÃO

066

Requis., Desen., Testes

SALA DE REUNIÃO - INCLUIR

067

Requis., Desen., Testes

SALA DE REUNIÃO - ALTERAR

068

Requis., Desen., Testes

SALA DE REUNIÃO - CONSULTA

069

Requis., Desen., Testes

SALA DE REUNIÃO - CONSULTA IMPLÍCITA

070

Requis., Desen., Testes

SALA DE REUNIÃO - LISTAR

071

Requis., Desen., Testes

SALA DE REUNIÃO - EXCLUIR

072

Requis., Desen., Testes

LISTA DE PENDÊNCIA - CONSULTAR

073

Requis., Desen., Testes

LISTA DE PENDÊNCIA - LISTAR

074

Requis., Desen., Testes

LISTA DE PENDÊNCIA - CONCLUIR

075

Requis., Desen., Testes

LISTA DE PENDÊNCIA - REABRIR
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CONTAGEM
Segundo a 0S001, havia uma contagem estimativa baseada nos requisitos
conhecidos naquele momento. Essa contagem estimativa resultou em 309 pontos,
totalizando um valor de R$ 102.455,13. Após entendimento e levantamento completo
dos requisitos do sistema e consequente implementação, houve uma atualização da
contagem. O relatório atual segue:

Li nlc,con
Sumário da Contagem

Í
Aplicação: SALA DE GOVERNANÇA

Projeto: FUNPRESP

Responsável: SILVIO CEDRIM

Revisor: MARCONI MOTA

Empresa: LINKCON LTDA
:ripo de. Função'

EE

Total
SE

Total
CE

Total
ALI

Total
A1E

Total

RS/PF = 331,57

Complexidade Funcional

.

Total pes

Baixa

x3

69

5

Média

x4

20

8

Alta

x6

48

Total

137

O

Baixa

x4

O

1

Média

x5

5

O

Alta

x7

O

Total

5

1
26

Baixa

x3

1

Média

x4

4

3

Alta

x6

18

30

Total

100

Baixa

x7

O

Média

x 10

O

1

Alta

x15

15

Total

78

O

Baixa

x5

Média

x7

O

O

Alta

x 10

O

Total

O

Total PF (contagem
detalhada)

1,6%

31,3%

63

O

O

42,8%

78

9

10

PF = 320

Complexidade

23

36

Custo= R$106.102,40

320

24,4%

.._ _.. ,
' '0 0%

Total de PF Local

INCLUSÃO (ADD)
ALTERAÇÃO (CHG)
EXCLUSÃO (DEL)
TESTE (TST)

PF

DFL

320,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00
0,00

PF
LOCAL
320,00
0,00
0,00
0,00
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9.

Michael Kreis
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

-Nzo,
Taylor Oliveira <uaitayloroliveira@gmail.com>
terça-feira, 19 de março de 2019 03:13
Silvio Cedrim; michael.kreis@funpresp.com.br; Dhiogo Antonio dos Santos
Ferreira
Homologação versão 2.9

Bom dia,
Segue anexo homologação da sala de governança versão 2.9
h0m01oq2.9.rar
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RELATÓRIO DE
ENCERRAMENTO DO
CONTRATO

Relatório final acerca das ocorrências da fase
de execução com a empresa LINKCON
EIRELI - EPP, contratada para a prestação
de serviços de desenvolvimento e
manutenção de soluções de software sob o
contrato n° 01/2018.

Brasília/DF
maio/2019

——

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe
,
-Puvz hne. _P
Financial Center — Brasília/DF - 70712-900 - (061) 2020-9700

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
RELATÓRIO N° 01/2019/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe

DO RELATÓRIO
1. O presente relatório visa apresentar um parecer técnico da GETIC referente à fase de
execução do contrato n° 01/2018, firmado com a empresa LINKCON EIRELI - EPP.
2. Este relatório tem respaldo no artigo n° 70 da Instrução Normativa n° 05/2017, de
26/05/2017.

OBJETO DO CONTRATO
3. O contrato n° 01/2018, celebrado em 19 de março de 2018 e encerrado em 19 de março
de 2019 com a empresa LINKCON EIRELI — EPP, teve como objeto a prestação de serviços de
desenvolvimento e manutenção de software, na modalidade fábrica de software, nas linguagens Java,
JavaScript, PHP e .NET.

DOS SERVIÇOS DEMANDADOS
4. Na reunião ocorrida em 20/09/2018 na sede da Funpresp-Exe foi realizada a abertura do
projeto de desenvolvimento da Nova Sala de Governança, aplicação responsável pela gestão de
reuniões dos órgãos diretivos da Funpresp-Exe. Foi iniciado o levantamento de requisitos, a validação
de fluxos e telas para escrita de documentação, visando a codificação da aplicação.
5. Pós a fase de requisitos, a empresa LINKCON deu início à codificação da Nova Sala de
Governança, sendo que em 11/12/2018 ocorreu a conclusão da homologação da aplicação,
contemplando a especificação contida na Ordem de Serviço IV 001.
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6. Por consequência, a Funpresp-Exe emitiu o Termo de recebimento definitivo dos pontos
de função (PF) referentes à entrega, no total de 320 PF, representando um montante de R$ 106.102,40
(cento e seis mil, cento e dois reais e quarenta centavos).
7. A partir da emissão do referido Termo, foi iniciado o levantamento de novos requisitos a
serem implantados na Sala de Governança, visando a formalização de nova demanda. Em
19/03/2019, data em que ocorreu o encerramento do contrato, a Funpresp-Exe recebeu da contratada
uma nova versão da Sala de Governança contemplando alguns requisitos, estes não especificados em
nova ordem de serviço.
8. A despeito do contrato ter se encerrado na data da entrega de tal material, e da inexistência
de nova ordem de serviço, a Funpresp-Exe avaliou a conformidade e usabilidade do material recebido
com vistas ao possível aproveitamento, visto que foi encaminhado dentro da vigência contratual.
9. O material referia-se a uma evolução da primeira entrega, a qual já se encontrava
funcional, contemplando pequenas implementações. No entanto, nesta versão entregue em
19/03/2019 foram identificadas inconformidades que impossibilitavam o pleno aproveitamento da
aplicação àquele momento. Considerando que não houve ordem de serviço, não houve emissão de
termo de recebimento nem qualquer faturamento correspondente a esta versão intempestiva.
10.Tendo permanecida válida a entrega ocorrida em 11/12/2018, a Funpresp-Exe procederá
com sua natural evolução e implantação em ambiente de DevOps mediante nova fábrica de software
a ser contratada para a sustentação de soluções de software, por meio do processo de contratação n°
042/2019, o qual encontra-se em curso na data vigente.
11.Dessa maneira, dado que houve apenas uma ordem de serviço gerada, foi consumido
76,19% do saldo do item "desenvolvimento" do contrato, referente a 320 dos 420 pontos de função
contratados. Já o item "manutenção" não foi demandado, fina1i7ando o contrato com O% de execução.
O cronograma físico financeiro apresentando o saldo contratual final encontra-se no Anexo I desta
Nota Técnica.

CONCLUSÃO
12.0s itens demandados na OS n° 001 foram desenvolvidos, testados, homologados,
entregues e faturados nos termos do contrato.
13.A prestação de serviços durante a fase de execução do contrato foi regular.
14.0s fatos decorrentes da versão entregue em 19/03/2019 não geraram qualquer tipo de
prejuízo à Fundação, visto que tratou-se de entrega intempestiva sob a ótica de homologação e
implantação tecnológica, no último dia da vigência contratual, e sem que houvesse demanda formal
por parte da Funpresp-Exe. Ademais, a versão entregue em 11/12/2018 já encontrava-se funcional.

—
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15.A entrada em produção da aplicação e sua respectiva sustentação serão efetivadas
mediante nova contratação de fábrica de software, por meio do processo de n° 042/2019.
16.Isto posto, o contrato n° 01/2018 foi executado plenamente naquilo que foi demandado.

Brasília, 27 de maio de 2019.
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Coordenador de Processos e Governança de TI
Gestor/fiscal do Contrato Administrativo n° 01/2018
PORTARIA n° 27/2018 — DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de abril de 2018

Ciente, de acordo. Encaminhe-se à GELOG para as providencias cabíveis.

CLE

1 1

UES DE OURA

Gerente de T cno egia e Infoiiação
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4NILHA DE MEDIÇÃO
trato LINKCON
REALIZADO

PREVISTO
QTDE

UNID

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

QTDE

SALDO

TOTAL

QTDE

10

Quota
utilizada

dez-18

TOTAL
QTDE

SERVIÇO
nvolvimento

420

itenção

180

XL

I

Ponto de
Função
Ponto de
Função

331,57
409,67

139.259,40
73.740,60
213.000,001

320
O

106.102,40

100

0,00 180
106.102,401

33.157,00

76,19%

320

73.740,60

0,00%

O

106.897,601

11

I

Valor Unit.
331,57

12
jan-19

VALOR

QTDE

106.102,40

O

0,00

O

106.102,40

Valor Unit.

fev-19
VALOR

QTDE

Valor Unit.

VALOR

0,00

O

0,00

0,00

O

0,00

0,0011

o,00t

(

