
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/2018
PROCESSO Nº. 23122.023276/2018-12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que Universidade Federal de São João
del-Rei, por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado a Praça Frei Orlando, 170, Centro,
CEP 36.307-352, em São João del-Rei/MG, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de
1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Instruções Normativas SEGES/MPDG nº
05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de
2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências
estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 11/12/2018

Horário: 09 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da
informação - implantação, treinamento, sustentações e customizações dos sistemas SIG-UFRN
para atendimento à necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 - A licitação será dividida em grupo único, formado por todos os itens, conforme tabela
constante do Termo de Referência, devendo oferecer proposta para todos os itens que o
compõem.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15276/154069
Fonte: 8100.000000
Programa de Trabalho: 108635
Elemento de Despesa: 339040

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br


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.

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 comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1 - Poderão participar 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 §3º do artigo 8º da
IN SLTI/MP nº 2, de 2010.

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 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 enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

4.2.4 - 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 - Sociedades Cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediação ou subcontratação.

4.3 - Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
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 nº 123, de 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 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 Constituição.

4.3.5 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.6 - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da Constituição Federal;

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
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.3.8 que cumpre os requisitos do Decreto n. 7174, de 2010, estando apto a
usufruir dos critérios de preferência.

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de 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 eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 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.

5.6 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

5.6.1 - Valor total/anual do item;

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 serviços.

5.8.1 - A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de 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.

5.8.2 - Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração 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 I do art. 65 da Lei n.
8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.

5.9 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no
campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição
prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 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
eletrônico, 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 as especificações técnicas exigidas 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 desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a 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 de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item.

6.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.



6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.7.1 - 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.

6.8 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

6.13 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico 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.

6.14 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

6.15 - 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 as 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 arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.16 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 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 primeira colocada.

6.17 - 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.

6.18 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 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.

6.18.1 - Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e
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.



6.19 - Para a contratação de serviços comuns de informática e automação, definidos no art. 16-
A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º,
conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

6.19.1 - Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas
de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de
2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes
empresas na mesma situação.

6.20 - 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 nº 7.174, de 2010.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a 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 especificações do objeto.

7.1.1 - O critério de aceitabilidade será o de MENOR PREÇO GLOBAL. Os preços
não poderão ultrapassar o valor máximo por item, definidos no Termo de Referência.

7.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-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
Referência;

7.2.3 - apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

7.2.4. não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao
preço e produtividade adotada.

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 § 3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MPDG N. 5, de 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 mesmo item, 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 interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade 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 2 (duas) horas,
sob pena de não aceitação da proposta.



7.7 - 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.

7.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

7.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 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.

7.10.1 - 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.

7.10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.11 - 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 ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 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, especialmente quanto 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 Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.1.5 - 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.

8.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

8.2 - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal e trabalhista:

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


8.3 - Habilitação jurídica:

8.3.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.3.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

8.3.4. 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
administradores;

8.3.5. No caso de microempresa ou 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 porte;

8.3.6 - 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
agência;

8.3.7 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

8.3.8 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;

8.4 - Regularidade fiscal e trabalhista:

8.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.4.2 - 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 Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

8.4.4 - 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 VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943;

8.4.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;



8.4.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.4.7 - caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4.8 - 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 inabilitação.

8.5 - Qualificação Econômico-Financeira:

8.5.1 - certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade
previsto na própria certidão, ou , na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentação;

8.5.2 - 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 1 (um);

8.5.3 - O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.6 - As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

8.6.1 - Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.

8.6.1.1 - O atestado deverá comprovar: 1) a realização de serviços de
atualização dos sistemas SIG-UFRN, customização, migração de dados, implantação de
módulos, suporte técnico de nível 2 e sustentação técnica dos sistemas SIG-UFRN (SIPAC,
SIGRH, SIGAA e SIGAdmin); 2) execução com êxito de, no mínimo, 400 (quatrocentos) pontos
de função somados em customizações nos sistemas SIPAC, SIGRH e SIGAA;

8.6.1.2 - 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 executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.



8.6.1.3 - Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos,
será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de
os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.

8.6.1.4 - O atestado apresentado para um item não poderá ser utilizado
para os demais, exceto o quantitativo excedente.

8.6.1.5 - Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade
técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.

8.6.1.6 - 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 VII-A
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

8.6.2 - A empresa deverá comprovar licenciamento junto à UFRN para direito de
uso/exploração dos sistemas SIG-UFRN.

8.6.3 - Apresentar declaração de que possui em seu quadro corpo profissional
capacitado para atendimento das necessidades do CONTRATANTE, sob demanda, nas
seguintes tecnologias: Plataforma Java Enterprise Edition, Enterprise Java Beans, Framework
Struts, Framework JavaServer Faces, Framework Hibernate, Framework Spring, PostgreSQL,
Ferramenta de testes Selenium e Ferramentas de versionamento SVN e Git.

8.7 - As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão apresentar ainda:

8.7.1 - Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para
execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por não realiza-la, de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade).

8.8 - O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 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.

8.9 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 02 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro será aceito o envio da documentação por meio do e-mail
secol@ufsj.edu.br. Posteriormente, os documentos poderão ser solicitados em original ou por
cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. Os
originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a
Equipe de Pregão da UFSJ, localizado na Praça Frei Orlando, 170 - Centro, “Campus Santo
Antônio” – Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei/MG.

8.9.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.



8.10 - A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-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 arts.
4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.

8.10.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.10.2 - 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 02 (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas
ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.11 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

8.12 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez 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 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.

8.13 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão
pública.

8.14 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

8.15 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8.16 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.17 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9 - DA REABERTURA DA 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 instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

9.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

9.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do 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 responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2 - 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.

10.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11 - DOS RECURSOS

11.1 - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal
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 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 admissibilidade do 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 eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,



sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 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 processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12 - DA ADJUDICAÇÃO 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.

12.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1 - O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total Contrato,
que será liberada de 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 Administração
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 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 de 1993.

13.2 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MPDG nº 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 Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

13.3.3 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada.

13.4 - A modalidade seguro-garantia somente 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 Econômica 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 (inserido
pela IN nº 05/2017)

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 48
(quarenta e oito) horas, contados da data em que for notificada.

13.9 - Será considerada extinta a garantia:

13.9.1 - 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;

13.9.2 - no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MPDG n. 05/2017.

14 - DO TERMO DE CONTRATO

14.1 - 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, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de
60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.

14.2 - Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” 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 edital e anexos.

14.3 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, 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 Administração.

15 - DA REPACTUAÇÃO

15.1 - As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Contrato, anexo a este Edital.



16 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1 - Os critérios de 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 - O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.2 - A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do
serviço, nos seguintes termos:

18.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação contratual;

18.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

18.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado
acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada
pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito,
as respectivas correções;

18.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
18.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

18.4 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 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. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.

18.5 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das
comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

18.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.



18.7 - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.8 - 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.

18.9 - 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.

18.10 - 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.

18.11 - 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.

18.12 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF.

18.13 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

18.13.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18,
da LC 123, de 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.

18.14 - 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 = I x 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.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =

( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365



19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

19.1.1 - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2 - apresentar documentação falsa;

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 fiscal;

19.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;

19.2 - Considera-se comportamento inidôneo, 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/adjudicatário que 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
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
Administração, 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 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.



20.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando, 170 – Centro, CEP
36.307-352, São João del-Rei/MG, Setor de Compra e Licitações.

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 - Os pedidos de esclarecimentos referentes 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 eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6 - 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
entranhados nos 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 superveniente que 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-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.3 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da 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 Administração.

21.7 - O 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 divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderão ser obtidos

mailto:secol@ufsj.edu.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.ufsj.edu.br


no endereço Praça Frei Orlando, 170 – Centro, CEP 36.307-352, São João del-Rei/MG, Setor
de Compra e Licitações, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 12:00 e de 13:30 às 17:30
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.

21.10 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO III – Modelo de Instrumento de Medição de Resultado

ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato

São João del-Rei, 28 de novembro de 2018.

Fabiano Costa Torres
Pregoeiro



ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO

1 - DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de
tecnologia da informação para a Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ (UASG
154069), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

ACEITÁVEL

VALOR
TOTAL
MÁXIMO

ACEITÁVEL
1 Acesso as novas versões do SIGAA 1 Licença 25.000,00 25.000,00
2 Acesso as novas versões do SIPAC 1 Licença 24.631,04 24.631,04
3 Acesso as novas versões do SIGRH 1 Licença 12.897,28 12.897,28

4 Acesso as novas versões dos
Demais Sistemas

1 Licença 4.904,96 4.904,96

5 Atualização de Sistema SIG-UFRN 4 Serviço 23.000,00 92.000,00

6
Customização / Migração de Dados /
Implantação de Módulos /
Atualização de Funcionalidade

800 Ponto
de

Função
610,00 488.000,00

7 Suporte Técnico de Nível 2 12 Serviço 11.000,00 132.000,00

8
Sustentação Técnica dos Sistemas
SIG-UFRN

12 Serviço
33.333,33 400.000,00

9 Consultoria Técnica 200 Hora 348,00 69.600,00
10 Apoio Presencial 10 Viagem 15.652,67 156.526,67

1.2 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 1.405.559,95 (Um milhão,
quatrocentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco
centavos).

1.3 - O objeto deste contrato está previsto no Plano Diretor de Tecnologia da Informação da
UFSJ.

1.4 - A empresa a ser contratada deverá prestar serviços listados abaixo pelo prazo de 12
(doze) meses, renováveis por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses:

1.4.1 - Acesso as novas versões dos Sistemas SIG-UFRN;
1.4.2 - Atualização dos Sistemas SIG-UFRN;
1.4.3 - Customização / Migração de Dados / Apoio à implantação de Módulos /

Atualização de Funcionalidade;
1.4.4 - Suporte Técnico / Atendimento;
1.4.5 - Sustentação Técnica dos Sistemas SIG-UFRN;
1.4.6 - Consultoria Técnica;
1.4.7 - Apoio Presencial.

1.5 - O grupo 01 será formado pelos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10.

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A UFSJ é composta por: Reitoria que se localiza no Campus Santo Antônio (São João del-
Rei), Campus Dom Bosco (São João del-Rei), Campus Tancredo Neves ( São João del-



Rei), Campus Centro Oeste "Dona Lindu" (Divinópolis), Campus Alto Paraopeba
(Congonhas/Ouro Branco) e o Campus Sete Lagoas (Sete Lagoas) que estão em processo
de implantação dos sistemas SIG-UFRN. As atividades “meio” necessitam de uma revisão e
informatização eficientes, a fim de evitar o descumprimento de normas e legislação pertinentes
ao desenvolvimento das atividades. Encontrou-se nos Sistema SIG-UFRN um caminho para
aderir a uma rede de mais de 25 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e órgãos
como a própria Controladoria Geral da União (CGU). Entende-se que os sistemas
permitem agilidade com a informatização dos fluxos dos processos administrativos, além de
permitir transparência da gestão acadêmica, por isso foi decidido pela implantação desses na
Universidade Federal de São João Del Rei.

Por possuir uma equipe de TI bastante reduzida e tendo ciência das dificuldades, obstáculos e
os caminhos a serem traçados para superá-las, a UFSJ necessita de um apoio para dar
seguimento nas implantações, treinamentos, sustentações e customizações dos Sistemas SIG-
UFRN. A contratação desses serviços é uma maneira rápida e eficaz da UFSJ obter softwares
de qualidade, elaborados por mão-de-obra especializada e constantemente atualizada face às
inovações tecnológicas. A modernização da gestão tem sido um dos principais desafios do
Estado Brasileiro, onde se busca agilidade e simplificação de processos, a transparência
pública, redução de custos e de tempo nos atos administrativos.

A aplicação dos conceitos da boa gestão, aliados ao software, no dia a dia da operação da sua
gestão, tem permitido a UFSJ a adequação dos processos e a definição de indicadores de
desempenho que são medidos a partir da utilização do sistema, conseguindo extrair o máximo
de desempenho e assim medir a evolução de cada setor da Instituição, o que tem permitido
rever processos e eliminando gargalos, retrabalhos, processos falhos que poderão ser abolidos
ou incorporados por outros setores ou até mesmo modificados para um melhor funcionamento
do processo, melhorando o controle, gerando dados para transformá-los em informações
confiáveis, tornando a gestão do negócio mais realista, amparada em seus próprios dados
estatísticos e assim obter amparo na tomada de decisões dos gestores da UFSJ.

No entanto, muitos dos módulos implantados ainda necessitam de uma efetiva consolidação de
uso na UFSJ. Neste caso, identifica-se que é preciso um intenso trabalho de treinamentos,
apoio aos gestores e a comunidade acadêmica para que ela possa utilizar os sistemas como
elemento principal das suas atividades diárias e rotineiras. O projeto encontra-se em uma fase
importante para sua maturação, uma vez que, nem todos os módulos estão em produção e
necessitam de serviços complementares a sua consolidação e expansão do uso
pela universidade, além do sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas - SIGAA que
está no início do processo de implantação.

O SIGAA irá informatizar os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de:
graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil,
submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de
extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e
relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um
ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. Da mesma maneira do SIPAC
também disponibiliza portais específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores de ensino a
distância, coordenações lato-sensu, stricto-sensu e de graduação e comissões de avaliação
(institucional e docente).

O SIPAC oferece operações fundamentais para a gestão das unidades responsáveis pelas
finanças, patrimônio e contratos da UFRN, sendo, portanto, atuante nas atividades meio dessa
instituição. O sistema SIPAC integra totalmente a área administrativa desde a requisição
(material, prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagem,
material informacional, manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento distribuído
internamente.



No SIPAC, cada unidade administrativa possui seu orçamento e a autorização de qualquer
despesa, por unidade, deverá ocorrer, previamente, neste sistema, antes mesmo de ser
executada no SIAFI. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e
gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das
atas de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção do campus,
faturas, bolsas e pagamento de bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memorandos
eletrônicos, tramitação de processos dentre outras funcionalidades. Por tudo isso, esse sistema
representa grande avanço para a administração universitária, uma vez que permite o controle
refinado dos procedimentos administrativos, inclusive, ao orçamento distribuído no âmbito
interno.

O SIGRH (Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos) informatiza os procedimentos
de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria,
avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, concursos,
capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais, relatórios
de RH, dentre outros. A maioria das operações possui algum nível de interação com o sistema
SIAPE (sistema de âmbito nacional), enquanto outras são somente de âmbito interno.

O SIGAdmin é a área de administração e gestão dos 3 sistemas integrados. Este sistema
gerencia entidades comuns entre os sistemas informatizados, tais como: usuários, permissões,
unidades, mensagens, notícias, gerência de sites e portais, dentre outras funcionalidades.
Apenas gestores e administradores do sistema tem acesso ao SIGAdmin.

O SIGPP permite o gerenciamento das metas pretendidas, anualmente, pelas unidades
estratégicas da instituição: superintendências, secretarias, pró-reitoras, dentre outras. Essas
metas servirão para realização do planejamento anual realizado pela unidade de administração
central de toda a instituição.

Os Sistemas Integrados de Gestão - SIG/UFRN são extremamente complexos, envolvendo
diversas funcionalidades alcançadas por cerca de 60 módulos, 5 milhões de linhas de código, 3
mil tabelas de dados e milhares de operações disponíveis para o usuário. Neste cenário, a
contratação dos sistemas SIG-UFRN através de uma empresa especializada para
sustentação, implantação, configuração, migração e manutenção se traduz como uma
excelente opção para os anseios de modernização da UFSJ.

3 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

3.2 - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares
à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

4 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:



4.1.1 - Acesso às novas versões dos Sistemas SIG-UFRN: fornecimento do direito de
acesso as versões atualizadas dos sistemas SIG-UFRN pelo período de 1 (um) ano.

4.1.2 - Atualização de Sistema SIG-UFRN: atualização de um determinado sistema
(SIGAdmin ou SIPAC ou SIGRH) ou grupo de sistemas (SIGPP, SIGEventos e SIGEleição), de
acordo com a versão/códigos-fonte em repositório indicado pela UFSJ e obtidos junto à UFRN.
Devido ao processo de atualização dos sistemas ocorrerem através da técnica de merge de
código, o SIGAA não será englobado por esse item. O direito de obter atualizações dos
sistemas SIG somente é possível se estiver ativo (vigente) instrumento jurídico que regule o
repasse da Contribuição de Desenvolvimento e Inovação (CDI), conforme previsto na
Resolução CONSAD UFRN n.º 05/2013. No caso da UFSJ, esse será realizado através do item
6.1 deste Termo de Referência. No que se refere ao serviço para atualização dos sistemas, o
mesmo será demandado pela UFSJ e deverá ser executado em um prazo máximo de 30 dias
úteis em ambiente de homologação. A atualização em ambiente de produção deverá ser feita
no momento em que for autorizado pela UFSJ. Quando compatíveis, deverão ser mantidas
todas as especificidades desenvolvidas pela e para a UFSJ, exceto quando houver
manifestação contrária.

4.1.3 - Customização / Migração de Dados / Apoio à implantação de Módulos /
Atualização de Funcionalidade: aprimoramentos das funcionalidades existentes,
desenvolvimento de novas funcionalidades e módulos. Para estes itens, é definida uma
quantidade estimada de pontos de função que serão executados e faturados à medida que
forem demandados pela UFSJ. Caso identifique-se que não será necessário realizar nenhuma
customização, os pontos de função previsto não serão faturados. Esse serviço poderá ser
usado também para implantação de novos módulos, desde que seja apresentada contagem de
pontos de função compatíveis com o esforço de implantação e homologação da atividade
proposta. Também poderá ser utilizado pela UFSJ para solicitar atualizações de
funcionalidades específicas dos sistemas SIG-UFRN (SIPAC, SIGRH, SIGAA e sistema
auxiliares), neste caso sendo utilizado o fator de 30% (trinta por cento) da contagem das
funções impactadas pela atualização, caso a demanda seja para comentar ou retirar
informações simples da view, não será realizado cobrança, o item será coberto pela
sustentação. A CONTRATADA deverá realizar a integração do código, teste das
funcionalidades integradas em prazo compatível com a quantidade de pontos de função
estimados, de acordo com Roteiro de Métricas de Software do SISP 2.0 (SLTI/MPOG), e a
contagem de pontos de função antecipada para abertura da Ordem de Serviço deve utilizar a
abordagem da NESMA (Netherlands Software Metrics Association).

4.1.4 - Suporte Técnico /Atendimento apoio de profissionais especializados para
retirar dúvidas de utilização do sistema, fluxos e mapeamento dos processos, apoio ao
helpdesk da CONTRATANTE retirando dúvidas das funcionalidades, dúvidas decorrentes de
treinamentos dos sistemas, serviço de resposta de dúvidas por e-mail, contatos telefônicos,
comunicadores, videoconferência, web conferência e outros mecanismos ou chamado em
sistema, e demais apoios na área de negócio e de funcionalidades dos sistemas.

4.1.5 - Sustentação Técnica dos Sistemas SIG-UFRN: corresponde ao serviço
mensal para análise, depuração, correção de erros técnicos de código-fonte licenciado,
atualizações dos sistemas em produção com as correções de erros ou novas versões lançadas,
extração de relatórios diretamente da base de dados, atualização de ambientes de treinamento
e homologação. Intervenções na base de dados, quando necessário, através da execução de
comandos na base de dados, ou da indicação do comando a ser executado pela
CONTRATANTE para resolução de um problema ou atualização de informação não suportada
pela aplicação. O item de sustentação também abarcará os aprimoramentos simples sem
impactos no sistema, para isso será faturado mensalmente 10 pontos de funções para a
execução dessas demandas. Execução da política de gerência de configuração das versões
em repositório de códigos-fonte em local indicado pela CONTRATANTE.



4.1.6 - Consultoria Técnica: consultoria nas tecnologias utilizadas e envolvidas nos
sistemas SIG-UFRN. A consultoria será solicitada pela CONTRATANTE para cumprir com as
capacitações previstas no ANEXO C deste Termo de Referência. As partes acordarão sobre o
cronograma de execução dessa atividade que ocorrerá, por padrão, na modalidade de Ensino
a Distância. A consultoria técnica também poderá ser solicitada para ser executada
presencialmente, executada nas dependências da CONTRATANTE, nesse sentido sendo
consumida em conjunto com o item 6.7 – Apoio Presencial. A UFSJ possui autonomia para
realizar modificações nos sistemas SIG-UFRN, podendo, de acordo com a demanda, solicitar
que a CONTRATADA realize avalição do código desenvolvido pela equipe do NTINF, indicando
correções e melhorias na codificação. A CONTRATANTE também terá a possibilidade de
utilizar a consultoria técnica para outras necessidades em que se justifique o uso desse item,
desde que a CONTRATADA possua condições de prestar o serviço solicitado. Esse item é
medido em horas.

4.1.7 - Apoio Presencial: deslocamento de um funcionário da CONTRATADA, pelo
período de 5 (cinco) dias, para execução das atividades in loco. Nos casos de solicitação de
deslocamento de gestores da CONTRATADA, para reuniões gerenciais, esse período é
limitado em 2 (dois) dias. Esse serviço deverá ser solicitado com 20 (vinte) dias de
antecedência com a pauta do que deverá ser abordado. Para a execução deste serviço, a
empresa desloca um funcionário para as dependências da contratante, onde já estão cobertos
os custos com passagens, hospedagens e diárias.

5 - INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1 - A demanda do órgão tem como base as seguintes características a seguir.

5.2 - Referencial Normativo

5.2.1 - Este TERMO DE REFERÊNCIA foi elaborado à luz dos seguintes normativos:

5.2.2 - Lei nº 8.666/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

5.2.3 - Decreto nº 7.174/2010 – Regulamenta a contratação de bens e serviços de
informática e automação pela Administração Pública Federal, direta ou indiretamente, pelas
fundações e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União;

5.2.4 - Instrução Normativa MPOG nº 05/2017 – Dispõe sobre regras e diretrizes para
contratação de serviços. Essa norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 04/2008;

5.2.5 - Instrução Normativa SLTI nº 04/2014 – Dispõe sobre o processo de contratação
de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional;

5.2.6 - Acórdão nº 2.533/2008 – Plenário – Esclarece pontos relevantes e orienta sobre
a contratação de empresa de desenvolvimento de sistemas;

5.2.7 - Acórdão 2471/2008 – Plenário – “Terceirização na Administração Pública
Federal”, subtema “Terceirização em Tecnologia da Informação”;

5.2.8 - Acórdão nº 786/2006 – Plenário – Monitoramento de licitação para contratação
de serviços de informática nas áreas de desenvolvimento de sistemas e acompanhamento de
projetos;



5.2.9 - Nota Técnica nº 01/2008 – SEFTI/TCU – Estabelece o conteúdo mínimo do
projeto básico ou termo de referência para contratação de serviços de tecnologia da
informação – TI.

5.3 - Requisitos dos Serviços

5.3.1 - Os serviços serão prestados preferencialmente no ambiente da CONTRATADA,
podendo eventualmente ser prestados no ambiente da UFSJ, caso a CONTRATADA assim se
manifeste;

5.3.2 - Os serviços executados nas instalações da CONTRATADA ocorrerão através de
acesso seguro VPN (Virtual Private Network) ao ambiente da UFSJ. Eventualmente a UFSJ
poderá solicitar, com antecedência mínima de pelo menos 20 (vinte) dias, a execução de
serviços obrigatoriamente nas suas instalações;

5.3.3 - O serviço de Acesso às novas versões dos Sistemas SIG-UFRN será
remunerado após a disponibilização do acesso ao repositório atualizado de versões dos
sistemas escolhido.

5.3.4 - O serviço de Atualização de Sistema SIG-UFRN será remunerado após a
disponibilização da versão do sistema escolhido em ambiente de homologação.

5.3.5 - O serviço de Customização / Migração de Dados / Apoio à implantação de
Módulos / Atualização de Funcionalidade será remunerado com base no preço unitário do
ponto de função multiplicado pelo total de pontos de função medido da Ordem de Serviço em
que for solicitado, sendo faturado apenas quando a Ordem de Serviço for considerada
concluída por parte da UFSJ;

5.3.6 - Os serviços de Suporte Técnico de Nível / Atendimento e Sustentação Técnica
dos Sistemas SIG-UFRN serão remunerados mensalmente após apresentação de relatório das
atividades realizadas no mês;

5.3.7 - O serviço de Consultoria Técnica e Apoio Presencial será remunerado após
homologação do relatório de atividades.

6 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – Elementos para Gestão do Contrato

6.1.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:

6.1.1.1Para a medicação dos serviços continuados mensais, Suporte Técnico de Nível 2 e
Sustentação Técnica dos Sistemas SIG-UFRN, serão auferidas pelo fiscal as atividades
realizadas com base nos parâmetros de qualidade estabelecidos a partir da emissão da ordem
de serviço (considerando horas em horas úteis), serão elas:

6.1.1.1.1 Tempo máximo para atualização de versão de bug-fix: 48 (quarenta e oito) horas;

6.1.1.1.2 Tempo máximo para atualização de versão de novas funcionalidades: 120 (cento
e vinte) horas;

6.1.1.1.3 Prazo máximo para resolução de um erro em produção: 48 (quarenta e oito)
horas;



6.1.1.1.4 Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante em produção: 24
(vinte e quatro) horas.

6.2 Metodologia de Avaliação da Qualidade

6.2.1 A metodologia de avaliação e qualidade está estabelecida conforme tabela abaixo:

ETAPA / FASE / ITEM MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Atualização de Sistema
SIG-UFRN

Relatório contendo informações da nova versão disponibilizada especificado
por módulo e versão. Verificação e validação, por meio de testes funcionais
de todas as funcionalidades atualizadas.

Customização
Execução de testes funcionais em ambiente de homologação. Avaliação do
relatório de atividades contendo descrição das customizações realizadas,
diagramas de entidade-relacionamento e contagem de pontos de função.

Migração de Dados Verificação quantitativa e qualitativa dos dados migrados. Avaliação do
relatório de atividades.

Apoio à Implantação de
Módulos / Atualização de
Funcionalidade

Verificação e validação, por meio de testes funcionais, de todas as
funcionalidades disponíveis do respectivo módulo implantado/atualizado.

Suporte Técnico/
Atendimento

Verificação qualitativa de cada demanda finalizada, avaliando se o suporte
negocial foi prestado.

Sustentação Técnica dos
Sistemas SIG-UFRN

Verificação qualitativa de cada demanda finalizada, avaliando se o
problema/erro apresentado na demanda foi solucionado de forma efetiva e
dentro do prazo.

Consultoria Técnica Avaliação do relatório técnico da atividade executada.

Apoio Presencial Avaliação do relatório técnico relacionado ao objeto tratado na visita
técnica.

6.3 Estimativa do Volume de Serviços

6.3.1 A estimativa do volume ANUAL de serviços se encontra na tabela a seguir:

ID SERVIÇO ESTIMATIVA FORMA DA ESTIMATIVA
1 Acesso as novas versões do

SIGAA
1 Conforme disponibilização do acesso ao repositório

de versões atualizadas do sistema SIGAA.
2 Acesso as novas versões do

SIPAC
1 Conforme disponibilização do acesso ao repositório

de versões atualizadas do sistema SIPAC.
3 Acesso as novas versões do

SIGRH
1 Conforme disponibilização do acesso ao repositório

de versões atualizadas do sistema SIGRH.
4 Acesso as novas versões

dos Demais Sistemas
1 Conforme disponibilização do acesso ao repositório

de versões atualizadas do sistema Demais
Sistemas.

5 Atualização de Sistema
SIG-UFRN

4 Conforme atualização de um determinado sistema
(SIPAC ou SIGRH) ou grupo de sistemas
(SIGAdmin, SIGED, SIGPP, SIGEventos e
SIGEleição) SIG-UFRN.

6 Customização / Migração de
Dados / Implantação de
Módulos / Atualização de
Funcionalidade

800 Conforme análise de requisitos, comparando a
realidade da UFSJ com a versão de referência dos
módulos dos sistemas SIG-UFRN a serem
implantados, customizados, atualizados ou com
dados a serem migrados.

7 Suporte Técnico de Nível 2 12 A partir do primeiro mês de vigência do contrato.
8 Sustentação Técnica dos

Sistemas SIG-UFRN
12 A partir do primeiro mês de vigência do contrato.

9 Consultoria Técnica 200 Conforme conteúdo programático presente no
ANEXO C deste Termo de Referência ou de acordo
com a demanda da UFSJ.

10 Apoio Presencial 10 Conforme demandado pela UFSJ.



6.4 Fiscalização

6.4.1 Independente dos sistemas de acompanhamento e supervisão exercidos diretamente
pela CONTRATADA para os níveis de atendimento dos serviços contratados, a UFSJ, por meio
do Núcleo de Tecnologia da Informação – NTINF, exercerá supervisão e acompanhamento da
execução do contrato e dos serviços prestados, utilizando servidor designado para este fim.

6.4.2 A execução das Ordens de Serviço será monitorada e fiscalizada pela equipe meio do
Núcleo de Tecnologia da Informação – NTINF da UFSJ, formada por servidores da UFSJ, cuja
responsabilidade é o atendimento às áreas de negócio do Órgão no que diz respeito ao
desenvolvimento e à manutenção de sistemas de informação.

6.4.3 Entre as diversas funções de acompanhamento e supervisão a serem exercidas pela
UFSJ, destacam-se: avaliação da qualidade dos serviços realizados, homologação dos
produtos gerados, validação de contagens de pontos de função e demais atividades previstas
na Metodologia de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas da UFSJ.

6.4.4 A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da UFSJ não eximirá a
CONTRATADA de responsabilidade na execução do contrato.

7 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1.1 A empresa deverá comprovar licenciamento junto à UFRN para direito de
uso/exploração dos sistemas SIG-UFRN.

7.1.2 Apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica que comprove com êxito a
realização de serviços de atualização dos sistemas SIG-UFRN, customização, migração de
dados, implantação de módulos, suporte técnico de nível 2 e sustentação técnica dos sistemas
SIG-UFRN (SIPAC, SIGRH, SIGAA e SIGAdmin);

7.1.3 Apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica que comprovem a execução
com êxito de, no mínimo, 400 (quatrocentos) pontos de função somados em customizações
nos sistemas SIPAC, SIGRH e SIGAA;

7.1.4 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.

7.1.5 Apresentar declaração de que possui em seu quadro corpo profissional capacitado para
atendimento das necessidades do CONTRATANTE, sob demanda, nas seguintes tecnologias:
Plataforma Java Enterprise Edition, Enterprise Java Beans, Framework Struts, Framework
JavaServer Faces, Framework Hibernate, Framework Spring, PostgreSQL, Ferramenta de
testes Selenium e Ferramentas de versionamento SVN e Git.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO

8.1 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

8.1.1 As Ordens de Serviço somente serão aceitas e liberadas para pagamento quando todas
as condições a seguir forem verdadeiras:



8.1.1.1Toda a documentação obrigatória listada na Ordem de Serviço tiver sido entregue e
aceita;

8.1.1.2A qualidade do serviço tiver sido avaliada e aceita pela área de TI;

8.1.1.3O serviço tiver sido homologado e aceito pelo fiscal do contrato;

8.1.1.4A contagem detalhada dos pontos de função tiver sido avaliada e aceita pela UFSJ, no
caso Customização / Migração de Dados / Implantação de Módulos.

8.1.2 Sendo verdadeiras todas as condições acima, o Fiscal Requisitante e o Gestor do
Contrato farão o ateste (aceite definitivo), apondo suas assinaturas no Termo de Recebimento
Definitivo, que será então passível de faturamento.

8.1.3 Eventuais erros que sejam detectados posteriormente em ambiente de produção,
decorrente das funcionalidades desenvolvidas neste contrato, serão reportados em Ordens de
Serviço especial para itens em garantia, a qual não implicará em ônus para a UFSJ.

8.1.4 Após o término de cada ordem de serviço, a CONTRATADA apresentará, para ateste, o
Relatório de Atividades contendo a descrição dos serviços executados na mesma. O relatório
de atividades poderá ser referente a uma ou mais ordens de serviço. Após o ateste do Gestor
do Contrato da UFSJ, a CONTRATADA emitirá nota fiscal/fatura no valor correspondente à
execução do serviço de todas as Ordens de Serviço aceitas no período de referência,
devidamente convertidos para Reais (R$), encaminhando a referida nota fiscal/fatura a UFSJ,
para aceite e pagamento.

8.1.5 Para a realização do pagamento de que trata este item, a CONTRATADA deverá
atender às exigências do art. 36 da IN SLTI nº 02/2008, além de fazer constar da nota
fiscal/fatura emitida, sem rasura, em letra legível, o nome do banco, o número da agência e da
respectiva conta bancária. O pagamento será realizado em moeda corrente, mediante emissão
de ordem bancária para crédito em conta da licitante vencedora, até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente ao do aceite da nota fiscal/fatura.

9 - INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 - A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do contrato.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

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

10.4 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;



10.5 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n. 5/2017.

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;

11.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.3 - Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

11.4 - 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 nº 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.5 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.6 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o
caso;

11.7 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

11.8 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

11.9 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;

11.10 - 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;

11.11 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

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

11.13 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



11.14 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

11.15 - 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 § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.16 - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12 – DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

12.1 A UFSJ, para todos os efeitos da aplicação da Lei nº 9.610/1998, que dispõe sobre a
proteção da propriedade intelectual, deverá ser o único proprietário de licença para utilização
de novos módulos desenvolvidos e customizados, além de softwares desenvolvidos para
migração de dados, devendo, para tanto, a CONTRATADA ceder a UFSJ mediante cláusula
contratual:

12.1.1 Os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e
atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência
do contrato, sem ônus adicionais a UFSJ;

12.1.2 O projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fontes, dados de
identificação dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados do contrato, para o
caso de instrução de processo de registro do Sistema no Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI) pela CONTRATANTE;

12.1.3 Os direitos permanentes de instalação e uso das customizações e softwares
desenvolvidos para apoiar a migração de dados, incluindo as licenças de uso das ferramentas
de produtividade utilizadas para o desenvolvimento do sistema e necessárias para sua
manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos os arquivos e programas necessários ao
funcionamento do sistema a partir de ambiente computacional único, independentemente do
número de servidores, processadores utilizados e de usuários simultâneos;

12.1.4 Os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso do software e de
arquivos auxiliares, durante todo o período de vigência do contrato, sem ônus adicionais a
UFSJ;

12.1.5 Todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts”, códigos-fontes e
congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são de propriedade da UFSJ,
ficando proibida a sua utilização pela CONTRATADA sem a autorização expressa da UFSJ;

12.1.6 A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, códigos-
fontes, bem como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação, assim como
dados e/ou metadados trafegados, produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável
por manter a segurança da informação relativa aos dados e códigos durante a execução das
atividades, e também em período posterior ao término da execução dos produtos;

12.1.7 A UFSJ cederá os direitos para a proprietária dos Sistemas SIG-UFRN para que as
evoluções por ela produzidas possam fazer parte do repositório de referência das instituições
usuárias da solução.



13 - SIGILO E RESPONSABILIDADE

13.1 A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de sigilo
absoluto sobre quaisquer dados e informações, contidos em quaisquer documentos e em
quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não
podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena da lei, independente
da classificação de sigilo conferia pela UFSJ a tais documentos. Para tanto, os dados deverão
ser manipulados com o acompanhamento de um profissional da UFSJ responsável pela área e
também por validar o resultado do processo de implantação da área.

13.2 No ato da assinatura do contrato, o representante da CONTRATADA deverá assinar o
Termo de Sigilo e Responsabilidade.

13.3 Também deverão assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade o Preposto da
CONTRATADA e cada um dos profissionais técnicos alocados durante a vigência do contrato.

14 - PLANO DE COMUNICAÇÃO

14.1 Imediatamente após a assinatura do contrato, o Gestor do Contrato na UFSJ convocará
o responsável da CONTRATADA para a reunião de abertura do contrato, a qual poderá ser
realizada presencialmente ou por meio de videoconferência, na qual serão tratados os
seguintes assuntos:

14.1.1 Assinatura do Termo de Sigilo e Responsabilidade;

14.1.2 Esclarecimentos sobre a forma de comunicação a ser adotada entre o Órgão e a
CONTRATADA;

14.1.3 Esclarecimentos acerca da forma de validação e aceite das medições de pontos de
função realizadas pela CONTRATADA;

14.1.4 Esclarecimentos acerca dos níveis de serviço previstos no contrato, bem como sobre o
período de adaptação e ajustes da CONTRATADA ao contrato;

14.1.5 Esclarecimentos relacionados ao funcionamento do Órgão, tais como: horário de
trabalho, forma de trabalho com a equipe da CONTRATADA, regimento interno do Órgão,
forma de acesso dos colaboradores da CONTRATADA às dependências da UFSJ e demais
informações pertinentes;

14.1.6 Data de início das atividades do contrato;

14.1.7 Demais assuntos relevantes para o início do contrato pela CONTRATADA.

14.2 Essa reunião será registrada em ata, documento que deverá ser assinado por todos os
presentes e que passará a integrar o contrato.

15 - DESENVOLVIMENTO COLABORATIVO

15.1 A UFSJ, enquanto instituição detentora do código dos sistemas objetos desta licitação,
se reserva o direito de realizar qualquer tipo de alteração a nível de codificação de sistema e
banco de dados.



15.2 Sendo assim, as regras abaixo deverão ser seguidas para que o desenvolvimento
colaborativo seja viável para ambas as partes.

15.2.1 As duas entidades, CONTRATADA e CONTRANTE, deverão trabalhar em branchs de
desenvolvimento separados, sendo cada um responsável pelas alterações realizadas em
código-fonte ou banco de dados.

15.2.2 As duas entidades, CONTRATADA e CONTRATANTE, serão responsáveis pela
integração, via merge request, dos códigos-fontes alterados para o trunk principal.

15.2.3 Não é de responsabilidade da CONTRATADA realizar a sustentação técnica de
alterações realizadas em código-fonte ou banco de dados pela CONTRATANTE.

15.2.4 A CONTRATANTE poderá, caso sinta necessidade, solicitar auxílio da CONTRATADA
para questões técnicas de desenvolvimento utilizando, para isso, os pontos de função previstos
nessa contratação. Para tanto deverão ser observados os regramentos previstos no Roteiro de
Métricas de Software do SISP 2.0 (SLTI/MPOG).

16 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

16.1 Conforme A Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010, a CONTRATADA deverá
transmitir aos profissionais do Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI da UFSJ o
conhecimento e tecnologias utilizados nos serviços que forem desenvolvidos nos sistemas SIG-
UFRN durante a vigência do contrato. Isto visa manter a continuidade dos serviços em caso de
finalização do contrato ou não disposição de recursos financeiros para abertura de novas
Ordens de Serviço.

16.2 A seguir são elencadas as formas de transferência de conhecimento para os serviços a
serem contratados:

ETAPA / FASE / ITEM FORMA DE TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO
Atualização de Sistema
SIG-UFRN

Relatório com as novas versões disponibilizadas e as novas
funcionalidades disponíveis em cada.

Customização /
Migração de Dados /
Apoio à Implantação de
Módulos / Atualização
de Funcionalidade

Apresentação das funcionalidades customizadas, atualizadas,
implantadas ou dados migrados, além do fornecimento de
diagramas de entidade-relacionamento, código-fonte desenvolvido,
matriz de rastreabilidade atualizada e relatório de atividades com a
descrição do que foi realizado.

Suporte Técnico
/Atendimento

Relatório de atividades listando as demandas solicitadas no
período, descrição do problema e solução aplicada.

Sustentação Técnica
dos Sistemas SIG-UFRN

Relatório de atividades listando as demandas solicitadas no
período, descrição do problema e solução aplicada acompanhada
do código-fonte e alterações realizadas em base de dados.

Consultoria Técnica Relatório de atividade consultiva realizada e disponibilização do
material utilizado para as capacitações (quando for o caso).

Apoio Presencial Relatório de atividades realizadas durante o apoio presencial.

17. - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.



18. - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos 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.

19. - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

19.1. 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 ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

19.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

19.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

19.4. A execução dos contratos 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 nº 05/2017

19.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo D,
ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:

19.5.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou

19.5.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

19.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.

19.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 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.

19.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizada.

19.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

19.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada



a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios
ao controle do prestador.

19.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

19.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

19.13. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do 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 previstos no § 1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

19.14. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

19.15. 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 §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.17. 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 em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

20. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO (recebimento provisório e
definitivo)

20.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações 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 encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

20.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.



20.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

20.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

20.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do 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, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4
do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

20.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será
realizado pelo gestor do contrato.

20.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização técnica 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.

20.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.

20.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

20.6. As Ordens de Serviço somente serão aceitas e liberadas para pagamento quando todas
as condições a seguir forem verdadeiras:

20.6.1. Toda a documentação obrigatória listada na Ordem de Serviço tiver sido entregue e
aceita;

20.6.2. A qualidade do serviço tiver sido avaliada e aceita pela área de TI;

20.6.3. O serviço tiver sido homologado e aceito pelo fiscal do contrato;

20.7. A contagem detalhada dos pontos de função tiver sido avaliada e aceita pela UFSJ, no
caso Customização / Migração de Dados / Implantação de Módulos.

20.8. Sendo verdadeiras todas as condições acima, o Fiscal Requisitante e o Gestor do
Contrato farão o ateste (aceite definitivo), apondo suas assinaturas no Termo de Recebimento
Definitivo, que será então passível de faturamento.

20.9. Eventuais erros que sejam detectados posteriormente em ambiente de produção,
decorrente das funcionalidades desenvolvidas neste contrato, serão reportados em Ordens de
Serviço especial para itens em garantia, a qual não implicará em ônus para a UFSJ.

20.10. Após o término de cada ordem de serviço, a CONTRATADA apresentará, para ateste, o
Relatório de Atividades contendo a descrição dos serviços executados na mesma. O relatório
de atividades poderá ser referente a uma ou mais ordens de serviço. Após o ateste do Gestor



do Contrato da UFSJ, a CONTRATADA emitirá nota fiscal/fatura no valor correspondente à
execução do serviço de todas as Ordens de Serviço aceitas no período de referência,
devidamente convertidos para Reais (R$), encaminhando a referida nota fiscal/fatura a UFSJ,
para aceite e pagamento.

20.11. Para a realização do pagamento de que trata este item, a CONTRATADA deverá
atender às exigências do art. 36 da IN SLTI nº 02/2008, além de fazer constar da nota
fiscal/fatura emitida, sem rasura, em letra legível, o nome do banco, o número da agência e da
respectiva conta bancária. O pagamento será realizado em moeda corrente, mediante emissão
de ordem bancária para crédito em conta da licitante vencedora, até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente ao do aceite da nota fiscal/fatura.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
21.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e
21.1.5. cometer fraude fiscal;

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

21.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2 abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;



21.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

21.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

21.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

21.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 causados;

21.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

21.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal
ou conseqüências letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por
dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador,
por ocorrência; 02

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato



6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia; 01

7
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por

item e por ocorrência;
03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato; 01

9 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação
de obrigações da CONTRATADA 01

21.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

21.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

21.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.

21.7. 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
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

São João del-Rei, 26 de outubro de 2018.

_____________________________________________________
Alex Vitorino

Diretor de Núcleo de Tecnologia da Informação - NTInf



ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO PARA CAPACITAÇÕES DA EQUIPE DO NTINF-
UFSJ

Este treinamento visa capacitar os analistas de tecnologia da informação nas principais
tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de sistemas de grande porte com Java,
especialmente tecnologias utilizadas na família de sistemas SIG-UFRN através dos temas Java
Básico e Java Intermediário, Java para Web, Java Corporativo – JNDI, EJB, Hibernate, Spring
e Web Services, Arquitetura dos Sistemas, Servidor JBOSS e PostgreSQL.

1. Java Básico e Java Intermediário (Estimativa: 40h)
1.1. Sintaxe;
1.2. Programação Orientada a Objetos:
1.2.1. Classes;
1.2.2. Objetos;
1.2.3. Herança;
1.2.4. Polimorfismo;
1.2.5. Interfaces;
1.3. Eclipse – Utilizando recursos do Eclipse;
1.4. Padronização de código e JavaDoc;
1.5. Java Collection API;
1.6. Generics;
1.7. Multi-threading.

2. Java para Web (Estimativa: 40h)
2.1. Servlets;
2.2. Servlet Filter;
2.3. JavaServer Pages;
2.4. Taglibs;
2.5. JSTL (Java Standart Tag Library);
2.6. JavaServer Faces 1.2:
2.6.1. Managed Beans;
2.6.2. Validação de Campos;
2.6.3. Navegação entre páginas;
2.6.4. Criação de páginas com internacionalização;
2.6.5. Criação de gráficos com dados dinâmicos usando JFreeChart;
2.6.6. Componentes Core do JSF;
2.6.7. Ajax4JSF (a4j);
2.6.8. RichFaces – Principais componentes;
2.6.9. PrimeFaces – Principais componentes;
2.6.10. Integração JSF e Ajax;
2.6.11. JSF aplicado aos sistemas SIG-UFRN;
2.6.12. Introdução do JSF 2.0 e Facelets.

3. Java Corporativo – JNDI, EJB, Hibernate, Spring e Web Services (Estimativa: 60h)
3.1. Introdução ao Java Enterprise Edition;
3.2. Java Naming and Directory Interface – JNDI;
3.3. Introdução aos EJBs;
3.4. Session Beans;
3.5. Stateless Beans;
3.6. Segurança com Enterprise Java Beans;
3.7. Interfaces locais, injeção de dependências e o SessionContext;
3.8. Introdução aos demais Beans: Timer Service e MDB;
3.9. Java Persistence API – JPA;



3.10. Organização de persistência:
3.10.1.DAO;
3.10.2.Outros Patterns;
3.11. Framework Spring:
3.11.1. Introdução;
3.11.2. Spring Core;
3.11.3. Spring Remoting;
3.12. Hibernate:
3.12.1.Mapeamento Básico;
3.12.2. Associações;
3.12.3. Transações;
3.12.4. Buscar com Hibernate (HQL e Criteria);
3.12.5.Otimização de busca com Hibernate;
3.12.6.Caching e concorrência;
3.13. Web Services:
3.13.1. Introdução;
3.13.2.WSDL;
3.13.3.Web Services com Axis e Spring.

4. Arquitetura dos Sistemas (Estimativa: 20h)
4.1. Aspectos técnicos;
4.2. Plataforma;
4.3. Arquitetura;
4.4. Padrões de projeto;
4.5. Interoperabilidade;
4.6. Desempenho e segurança;
4.7. Principais tecnologias e Frameworks utilizados / abordados;
4.8. Estrutura dos projetos;
4.9. Divisão de camadas;
4.10. Camada de acesso a dados;
4.11. Camada de domínio e negócio;
4.12. Camada de aplicação;
4.13. Camada de apresentação;
4.14. Outros aspectos gerais da arquitetura;
4.15. Servidor de aplicação e Application Building;

5. Servidor JBOSS (Estimativa: 20h)
5.1. Introdução ao JBoss;
5.2. Configuração;
5.3. Deployment e Classloader;
5.4. Integrando JBoss ao Apache;
5.5. Monitoramento.

6. PostgreSQL (Estimativa: 20h)
6.1. Instalando o PostgreSQL;
6.2. Principais conceitos do SGBD;
6.3. Ferramenta PGAdmin;
6.4. Configurando o PostgreSQL;
6.5. Otimização de Consultas, Backup, Recovery e Manutenção;
6.6. Alta disponibilidade (PostgreSQL 9).

7. Análise de Ponto de Função (Estimativa: 20h)
7.1. Introdução à Análise de Pontos de Função;
7.2. Fundamentos em Análise de Pontos de Função;
7.3. Análise de Pontos de Função - Procedimentos de Identificação e Contagem - Funções
de Dados;



7.4. Análise de Pontos de Função - Funções de Transação;
7.5. Análise de Pontos de Função - Procedimentos de Identificação e Contagem - Funções
de Transação;
7.6. Análise de Pontos de Função - Fator de Ajuste e Métodos NESMA;
7.7. Análise de Pontos de Função - Roteiro de Métricas SISP.

8. Metodologias ágeis (Estimativa: 20h)
8.1. O Básico (Teoria do Scrum);
8.2. A Equipe;
8.3. A Organização.



ANEXO II

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

DECLARO, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO, SUSTENTAÇÕES E CUSTOMIZAÇÕES DOS SISTEMAS SIG-UFRN
PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
JOÃO DEL-REI - UFSJ, QUE A EMPRESA (XXXXXXXXXXXXXXX), INSCRITA NO
CNPJ/MF SOB Nº(XXXXXXXXXXXXXXX), SEDIADA NA (XXXXXXXXXXXXXXX),
REPRESENTADA PELO SR. (XXXXXXXXXXXXXXX), VISTORIOU AS ÁREAS ONDE
SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS, PARA TOMAR PLENO CONHECIMENTO DE
SUAS INSTALAÇÕES E DAS DIFICULDADES QUE OS SERVIÇOS POSSAM
APRESENTAR NO FUTURO.

(XXXXXXXXXXXXXXX), EM (XX) DE (XXXXXXXX) DE
(XXXX)

SERVIDOR DO ÓRGÃO

DECLARO QUE ME FORAM APRESENTADAS ÀS ÁREAS E INSTALAÇÕES, COM
ACESSO A TODOS OS LOCAIS E DETALHES NECESSÁRIOS PARA A
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, TENDO SIDO FORNECIDAS AS
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS INERENTES A ESTA VISTORIA, POR MIM
SOLICITADOS.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: (XXXXXXXXXXXXXXX)
CÉDULA DE IDENTIDADE: (XXXXXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXX), EM (XX) DE (XXXXXXXXXXX) DE

(XXXX)



DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

DECLARO QUE A EMPRESA XXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXX, OPTOU POR NÃO
VISTORIAR O LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA CONTRATAÇÃO
RELATIVA AO PROCESSO Nº 23122.023276/2018-12, ESTANDO CIENTE DAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA A
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS, NÃO PODENDO ALEGAR
DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS
MESMOS.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: (XXXXXXXXXXXXXXX)
CÉDULA DE IDENTIDADE: (XXXXXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXX), EM (XX) DE (XXXXXXX) DE

(XXXX)



ANEXO III

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Indicador
Nº 1 – Acesso as novas versões dos Sistemas SIG-UFRN

Item Descrição
Finalidade Fornecer à UFSJ o direito de acesso as versões atualizadas dos sistemas SIG-

UFRN.
Meta a cumprir 30 dias úteis.
Instrumento de

medicação Ordem de Serviço emitida pela UFSJ.

Forma de
acompanhamento Através de sistema de acompanhamento de chamados técnicos.

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado.

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor estabelecido no
contrato de prestação de serviços.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções

 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem
prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações

Indicador
Nº 2 – Atualização dos Sistemas SIG-UFRN

Item Descrição

Finalidade

Atualizar de um determinado sistema (SIGAdmin, SIPAC ou SIGRH) ou grupo de
sistemas (SIGPP, SIGEventos e SIGEleição), de acordo com a versão/códigos-
fonte em repositório indicado pela UFSJ e obtidos junto a proprietária dos
sistemas.

Meta a cumprir 30 dias úteis em ambiente de homologação.
Instrumento de

medicação Ordem de Serviço emitida pela UFSJ.

Forma de
acompanhamento

Verificação e validação, por meio de testes funcionais de todas as
funcionalidades atualizadas.

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado.

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor estabelecido no
contrato de prestação de serviços.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções  Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do



inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo
das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações

Indicador
Nº 3 – Customização

Item Descrição

Finalidade Aprimoramentos das funcionalidades existentes, desenvolvimento de novas
funcionalidades e módulos.

Meta a cumprir
Prazo de execução da atividade será estabelecido de acordo com a estimativa
de pontos de função discriminada na Ordem de Serviço e conversão
estabelecida no Roteiro de Métricas de Software do SISP – Versão 2.0.

Instrumento de
medicação Ordem de Serviço emitida pela UFSJ.

Forma de
acompanhamento

Execução de testes funcionais em ambiente de homologação. Avaliação do
relatório de atividades contendo a descrição das customizações realizadas,
diagramas de entidade-relacionamento e contagem de pontos de função.

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado.

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será verificada e valorada de acordo com o quantitativo
estimado multiplicado pelo valor unitário do item.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções

 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo
das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações

Indicador
Nº 4 – Migração de Dados

Item Descrição
Finalidade Realizar a transferência de dados dos sistemas legados da instituição para o

novo sistema implantado.

Meta a cumprir Prazo de execução da atividade será estabelecido de acordo com a estimativa
de pontos de função discriminada na Ordem de Serviço e conversão



estabelecida no Roteiro de Métricas de Software do SISP – Versão 2.0.
Instrumento de

medicação Ordem de Serviço emitida pela UFSJ.

Forma de
acompanhamento

Verificação quantitativa e qualitativa dos dados migrados. Avaliação do relatório
de atividades.

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado.

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será verificada e valorada de acordo com o quantitativo
estimado multiplicado pelo valor unitário do item.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções

 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem
prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações

Indicador
Nº 5 – Apoio à implantação de Módulos / Atualização de Funcionalidade

Item Descrição
Finalidade Atualização de funcionalidades específicas dos sistemas SIG-UFRN (SIGAdmin,

SIPAC, SIGRH, SIGAA e Demais Sistemas).

Meta a cumprir
Prazo de execução da atividade será estabelecido de acordo com a estimativa
de pontos de função discriminada na Ordem de Serviço e conversão
estabelecida no Roteiro de Métricas de Software do SISP – Versão 2.0.

Instrumento de
medicação Ordem de Serviço emitida pela UFSJ.

Forma de
acompanhamento

Verificação e validação, por meio de testes funcionais, de todas as
funcionalidades disponíveis do respectivo módulo implantado/atualizado.

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado.

Mecanismo de cálculo

Cada Ordem de Serviço será verificada e valorada de acordo com o quantitativo
estimado multiplicado pelo valor unitário do item, aplicando-se sobre esse o total
o fator de impacto de 30% (tinta por cento), conforme previsto no Roteiro de
Métricas de Software do SISP – Versão 2.0.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções

 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,



incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem
prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações

Indicador
Nº 6 – Suporte Técnico / Atendimento

Item Descrição

Finalidade

Apoio mensal de profissionais especializados para retirar dúvidas de utilização
dos sistemas, fluxos e mapeamento de processos, apoio ao helpdesk da UFSJ
retirando dúvidas das funcionalidades, dúvidas decorrentes de treinamento nos
sistemas, serviço de resposta de dúvidas por e-mail, contatos telefônicos,
comunicadores, videoconferência, web conferência e outros mecanismos ou
chamados em sistema, e demais apoios na área de negócio e de
funcionalidades dos sistemas.

Meta a cumprir 08 (oito) horas úteis.
Instrumento de

medicação
Ordem de Serviço emitida pela UFSJ e acompanhamento de chamado aberto
em sistema eletrônico.

Forma de
acompanhamento

Verificação qualitativa de cada demanda finalizada, avaliando ser o suporte
negocial foi prestado.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor estabelecido no
contrato de prestação de serviços.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções

 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem
prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações

Indicador
Nº 7 – Sustentação Técnica dos Sistemas SIG-UFRN

Item Descrição

Finalidade

Apoio mensal de análise, depuração, correção de erros técnicos de código-fonte
licenciado, atualização dos sistemas em produção com as correções de erros ou
novas versões lançadas, extração de relatórios diretamente da base de dados,
atualização de ambientes de treinamento e homologação. Intervenções na base
de dados, quando necessário, através da execução de comandos, ou da
indicação do comando a ser executado pela UFSJ para resolução de um
problema ou atualização de informação não suportada pela aplicação.

Meta a cumprir
 Tempo máximo para atualização de versão de bug-fix: 48 (quarenta e

oito) horas úteis;
 Tempo máximo para atualização de versão de novas funcionalidades:



120 (cento e vinte) horas úteis;
 Prazo máximo para resolução de um erro em produção: 48 (quarenta e

oito) horas úteis;
 Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante em

produção: 24 (vinte e quatro) horas úteis.
Instrumento de

medicação
Ordem de Serviço emitida pela UFSJ e acompanhamento de chamado aberto
em sistema eletrônico.

Forma de
acompanhamento

Verificação qualitativa de cada demanda finalizada, avaliando se o
problema/erro apresentado na demanda foi solucionado de forma efetiva e
dentro do prazo.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor estabelecido no
contrato de prestação de serviços.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções

 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem
prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações

Indicador
Nº 8 – Consultoria Técnica

Item Descrição

Finalidade
Prestar consultoria nas tecnologias utilizadas e envolvidas nos sistemas SIG-
UFRN, de acordo com as capacitações previstas no Anexo C do Termo de
Referência.

Meta a cumprir Prazo de execução da atividade será estabelecido de acordo com a estimativa
de horas discriminada na Ordem de Serviço.

Instrumento de
medicação Ordem de Serviço emitida pela UFSJ.

Forma de
acompanhamento Avaliação do relatório técnico da atividade executada.

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado.

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será verificada e valorada de acordo com o quantitativo
estimado multiplicado pelo valor unitário do item.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções

 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de



10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem
prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações

Indicador
Nº 9 – Apoio Presencial

Item Descrição

Finalidade

Deslocamento de um funcionário da CONTRATADA, pelo período de 5 (cinco)
dias, para execução de atividades in loco. Nos casos de solicitação de
deslocamento de gestores da CONTRATADA, para reuniões gerenciais, esse
período é limitado em 2 (dois) dias.

Meta a cumprir
 5 (cinco) dias para o deslocamento de analistas e técnicos da

CONTRATADA;
 2 (dias) para o deslocamento de gerentes e diretores da CONTRATADA.

Instrumento de
medicação Ordem de Serviço emitida pela UFSJ.

Forma de
acompanhamento Avaliação do relatório técnico relacionado ao objeto tratado na visita técnica.

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado.

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor estabelecido no
contrato de prestação de serviços.

Início da vigência Data de abertura da Ordem de Serviço.
Faixas de ajuste no

pagamento Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.

Sanções

 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais
penalidades;

 Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no
descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do
inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de
10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

 Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação,
incidente no caso de inexecução total;

 No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90
(noventa) dias, poderá a Administração rescindir o contrato, sem
prejuízo das penalidades previstas na Lei de Licitações.

Observações



ANEXO IV

Minuta de Termo de Contrato

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI, A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-
REI – UFSJ E A
EMPRESA .............................................................

A Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, transformada pela Lei nº. 10.425,
de 19 de abril de 2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em São João del-
Rei/MG, à Praça Frei Orlando, nº. 170, CNPJ nº. 21.186.804/0001-05, neste ato, representada
pelo seu Reitor Professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, brasileiro, casado,
professor de magistério superior, portador da Carteira de Identidade nº MG 2.717.519,
expedida pela SSP/MG e CPF nº. 695.105.476-20, no uso de suas atribuições, na forma do
que dispõem os artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC no
2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro de 2003, combinado com o
Decreto de 04 de maio de 2016, DOU de 05 de maio de 2016, doravante denominada
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................,
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em
vista o que consta no Processo nº 23122.023276/2018-12, Autorização-Reitoria fl.___, e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa
SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº 066/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - O objeto do presente Instrumento é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação - implantação, treinamento,
sustentações e customizações dos sistemas SIG-UFRN para atendimento à necessidades da
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

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 DESCRIÇÃO UN. QUANT. VALOR

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com
início na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, 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 Administração mantém

interesse na realização do serviço;
2.1.5 -Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente

vantajoso para a Administração;
2.1.6 - Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na

prorrogação;
2.1.7 - Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de

habilitação.
2.1.8 - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo

aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de
R$.......(....).

3.2 No valor acima 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 outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação:
Unidade 154069, Gestão 15276, Fonte de Recursos: 8100.000000, Programa de Trabalho:
108635; Elemento de Despesa: 3.3.90.40, tendo sido emitida Nota de Empenho nº.
2018NE______.

4.2 - No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital, Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº
5/2017.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1 – O preço consignado no Contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do ........... (adotar o índice).

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 – A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na
modalidade de .............................., , no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições
previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual,



devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017

CLÁUSULA OITAVA – DOS REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA,
os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos
no Termo de Referência, Anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no Termo
de Referência, Anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

11.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3 - Indenizações e multas.

11.5 - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes,
bastando para isso que a interessada dê ciência à outra de sua intenção, com antecedência
mínima de 60 (Sessenta) dias corridos, arcando com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, àquele que dê causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - É vedado à CONTRATADA:
a - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

13.2 - 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.

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



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS AUTORAIS E DE RESPONSABILIDADE
INTELECTUAL

14.1 - Aplicação dos direitos está estabelecida no Termo de Referência, Anexo I do
Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SIGILO E RESPONDSABILIDADE

15.1 - Os preceitos estão contidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

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 nº 8.666, de 1993.

16.2 - O valor anual a ser publicado será de R$____________.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1 - O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de São João del-Rei-MG - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

São João del-Rei, de de 2018.

CONTRATANTE:
Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira

Reitor

CONTRATADA:
Nome
Cargo

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

- Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da CONTRATADA e de
2 testemunhas para atender o disposto no art. 784, III do CPC que considera título executivo extrajudicial
o documento particular assinado por duas testemunhas.


