PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020
PREÂMBULO
O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em data e horário indicados neste preâmbulo, regida pela Lei Estadual nº 9.433/2005, Lei
Estadual nº 11.619/2009, Decreto estadual nº 19.252/2019, Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente, pelas normas
gerais das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, com suas alterações, bem como a legislação específica.
1. OBJETO
Prestação de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da Informação, na modalidade fábrica de software, conforme
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO
R$ 6.104.614,95 (seis milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos).
3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS

4. QUANTIDADE DE LOTES

Conforme ANEXO III (Termo de Referência)

LOTE ÚNICO

5. REGISTRO DE PREÇOS

6. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

7.
INDICAÇÃO
MARCA

NÃO

NÃO

NÃO

DE 8. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
MENOR PREÇO POR LOTE

9. REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO

AMPLA CONCORRÊNCIA

10. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:

www.licitacoes-e.com.br LICITAÇÃO Nº 809493 (Licitacoes-e)

ENVIO
DAS
PROPOSTAS
(ACOLHIMENTO):

EM

SISTEMA

Até 24/04/2020 às 08:30

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

DIA: 24/04/2020

HORA: 08:30

DISPUTA DE LANCE(S):

DIA: 24/04/2020

HORA: 09:00

11. UNIDADE SOLICITANTE

12. PROCESSO ADMINISTRATIVO

Diretoria de Tecnologia da Informação

003.0.42122/2019

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UO/UG

AÇÃO (P/A/OE)

Região

Destinação de recursos

Elemento de despesa

40.601/0003

7626 e 5108

9900

100

44.90.40

14. ANEXO(S) AO EDITAL:
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA
ANEXO II – MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO IV – DOCUMENTOS TÉCNICOS
ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO E APENSOS

15. ENDEREÇO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
ENDEREÇO: Coordenação de Licitações, situada no Prédio-sede do Ministério Público do Estado da Bahia, à 5 a Avenida, nº 750, 1º
andar, sala 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP 41.745-004. PORTAL ELETRÔNICO:
www.mpba.mp.br/licitacoes. TELEFONE: (71) 3103-0561. E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. Pregoeiro(a) Oficial: Fernanda
Valentim.
Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas
para o e-mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE IV deste Edital - SEÇÃO I.
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PARTE I – CREDENCIAMENTO
1. Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.
2. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá representar uma única licitante.
3. Como condição específica para participação neste pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o credenciamento pelas
licitantes no sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e/ou de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema eletrônico do Banco do Brasil S.A., no sítio: www.licitacoes-e.com.br.
4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal exclusiva da licitante, e a presunção de da
capacidade técnica de seu(sua) representante para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.
4.1 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada por
seu(sua) representante ou por pessoa que, ainda que indevidamente, acesse o sistema com login/senha cadastrado pela
licitante;
4.1.1 Não cabe ao provedor do sistema ou ao Ministério Público do Estado da Bahia qualquer responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso do perfil cadastrado, ainda que por terceiros;
4.2 O Ministério Público do Estado da Bahia não é unidade cadastradora/credenciadora. Em caso de dúvida sobre o
credenciamento junto ao provedor do sistema, os interessados deverão entrar em contato por meio dos telefones 4004-0001
(Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades), ou através do sítio www.licitacoes-e.com.br.
5. As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem participar do certame com os benefícios previstos na Lei
Complementar nº 123/2006 deverão estar previamente cadastradas no sistema do Banco do Brasil S.A. como microempresas ou
empresas de pequeno porte, e cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal, nos termos do art. 3º do referido
diploma legal.
5.1 Aquele que prestar declaração falsa na manifestação de que trata este item estará sujeito às penalidades previstas na
legislação vigente.
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PARTE II – PROPOSTA DE PREÇOS
SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA
(ANTES DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA)
1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de encaminhamento de proposta de preço eletrônica até a data e horário
previstos no instrumento convocatório, exclusivamente por meio do sistema eletrônico disponibilizado, mediante a opção “ACESSO
IDENTIFICADO”, através da digitação de login e senha de identificação da licitante.
1.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e início da sessão pública estão indicados no PREÂMBULO.
1.2 As propostas deverão ser encaminhadas até a data e hora marcadas para a ABERTURA DAS PROPOSTAS, quando, então,
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de RECEBIMENTO (ACOLHIMENTO) DE PROPOSTAS;
1.3 Durante a fase de RECEBIMENTO (ACOLHIMENTO) DE PROPOSTAS, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
1.4 Após o início da sessão pública, computado a partir da fase de ABERTURA DE PROPOSTAS, não cabe mais a desistência da
proposta ofertada em sistema.
2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá clicar na opção “OFERECER PROPOSTA” e preencher o formulário
eletrônico apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, vedada a identificação da proponente ou do
seu(sua) representante legal, sob pena de desclassificação.
2.1 Serão obrigatórios o preenchimento do campo “VALOR TOTAL DO LOTE” e o envio de DOCUMENTO ANEXO à proposta
contendo o detalhamento do(s) item(ns) ofertado(s), devendo ser observadas as seguintes exigências:
2.1.1 O valor a ser incluído pela licitante no campo “VALOR TOTAL DO LOTE” se refere ao preço global do lote, incluindo
todos os itens nele abrangidos. Deste modo, para composição da oferta, deverão ser verificados os itens e quantidades que
compõem cada lote.
2.1.1.1 Os valores deverão ser expressos em Real, e os centavos em duas casas decimais.
2.1.1.2 A composição do valor é de responsabilidade da licitante e deve ser preenchida conforme quantidades
informadas e instruções do edital e seus anexos.
2.1.2 O indicativo dos itens e quantidades que compõem o objeto a ser licitado deverá ser apresentado em documento PDF
anexo à proposta, através do campo ANEXAR DOCUMENTOS, no qual a licitante deverá indicar as informações relativas a
cada item de serviço licitado, conforme a tabela “PROPOSTA DE PREÇOS” constante no ANEXO I ao edital, a saber:
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

UNIDADE DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO
QUANTIDADE PREÇO
TOTAL
ESTIMADA UNITÁRIO ESTIMADO
ANUAL
(R$)
ANUAL
(R$)

LOTE ÚNICO
1

Serviço
de
Planejamento,
Documentação,
Ponto de Função
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de
- PF
Informação e Inovação tecnológica.

2

Serviço de Sustentação de Sistemas de Informação.

3

Plantão e Sobreaviso

3.000

xxxxxxx

xxxxxxx

Ponto de Função
Sustentado - PFS

100.000

xxxxxxx

xxxxxxx

Hora de Serviço
Técnico - HST

6.000

xxxxxxx

xxxxxxx

VALOR TOTAL PARA O LOTE

xxxxxxx

2.1.2.1 NÃO DEVERÃO CONSTAR, no documento PDF, os DADOS DE IDENTIFICAÇÃO da licitante exigidos na tabela
“DADOS DO FORNECEDOR” do ANEXO I, NEM DEVERÁ HAVER ASSINATURA DO DOCUMENTO, a fim de impossibilitar
qualquer tipo de identificação da empresa.
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2.1.2.2 Qualquer elemento inserido no documento que possa identificar a licitante importa em desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável.
2.1.3 O não preenchimento ou envio, pela licitante, de campo/documento obrigatório implicará na não admissão da
proposta, face a ausência de informação suficiente para classificação.
2.1.4 Não serão aceitos indicativos de alternativa(s) de preço, nem de termos genéricos de especificações do objeto, a
exemplo da expressão “conforme edital”.
2.1.5 As informações inseridas no DOCUMENTO ANEXO deverão ser iguais às da proposta readequada que será
encaminhada posteriormente, sob pena de desclassificação.
2.2 Como condição para a conclusão do envio da proposta de preços, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema:
a) O pleno atendimento aos requisitos de habilitação e conformidade com as exigências previstas no edital;
b) O tipo de empresa em que se enquadra (microempresa, empresa de pequeno porte ou outras), para fins de tratamento
diferenciado conforme Lei Complementar nº 123/2006;
c) Os dados de contato (nome e telefone) do(a) representante legal da licitante.
3. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
3.1 Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital e anexos,
especialmente as constantes do termo de referência e instrumento de contrato, além das informações, garantias e condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento supervenientemente;
4. Os preços propostos devem levar em consideração os preços praticados no mercado, estar expressos em moeda corrente nacional
(Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades constantes neste
Edital.
4.1 Deverão estar computados, nos preços propostos, todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação.
5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta e/ou ao enquadramento
como ME/EPP sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, na Lei Estadual nº 9.433/2005 e demais legislações aplicáveis.

SEÇÃO II – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS
(FASE DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTA – APÓS DISPUTA DE LANCES)
6. Documentação a ser apresentada pela(s) licitante(s) melhor classificada(s) na disputa de lances, para fins de aceitação de
proposta:
a)

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO;

b)

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO
NO CERTAME;

c)

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público);

d)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP: somente para as licitantes enquadradas como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento diferenciado de que trata o art. 2º da Lei Estadual nº
11.619/2009 e art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006.

e)

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA;

f)

PROCURAÇÃO ou ATO CONSTITUTIVO, conforme o enquadramento da licitante dentre as seguintes hipóteses:
f.1) Na hipótese de proposta e/ou declaração subscrita por mandatário, deverá haver apresentação da procuração que
contemple expressamente este poder;
f.2) Na hipótese de proposta e/ou declaração subscrita por sócio(a), deverá ser apresentado o documento constitutivo
(contrato/estatuto social ou alteração mais recente) que comprove a designação do(a) representante para o exercício
dos poderes relativos à administração ou, especificadamente, dos poderes que englobem a oferta de propostas e
apresentação das declarações exigidas para o certame;
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7. Conforme prazos e condições indicados na PARTE IV deste edital, os documentos deverão ser apresentados, primeiramente, em
meio digital, para o endereço de e-mail indicado pelo(a) Pregoeiro(a) em sessão pública. Uma vez aceita a proposta de preços, a
licitante será convocada para envio das documentações originais, em meio físico.
8. As declarações (itens “a” a “d” acima) deverão ser apresentadas, preferencialmente, conforme modelos constantes no ANEXO II,
e a proposta de preços (item “e”) consoante modelo indicado no ANEXO I.
8.1 Considerar-se-á não apresentada a declaração ou proposta apócrifa ou firmada por pessoa sem legitimidade, bem assim as
que não contenham o conteúdo declaratório requerido nos modelos contidos nos ANEXOS I e II.
8.2 A ausência de apresentação de quaisquer das declarações implicará na desclassificação da respectiva licitante, à exceção
daquela relativa ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (item “d”).
8.2.1 Na hipótese de ausência da declaração de enquadramento, a licitante somente poderá participar do certame nas
mesmas condições previstas para as empresas sem direito a tratamento diferenciado.
9. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção III desta PARTE II do Edital, a seguir.
10. A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 6), ou a apresentação em desacordo com os
regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do Edital, implicarão na desclassificação da licitante.

SEÇÃO III – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA
E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
(FASE DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTA – APÓS DISPUTA DE LANCES)
11. A PROPOSTA DE PREÇOS (cláusula 6, “e”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá conter, minimamente, os seguintes dados:
a)

especificações claras e completas, com indicação de todas as informações técnicas descritas e/ou exigidas no ANEXO I –
MODELO DE PROPOSTA deste edital, relativamente aos itens ou lotes ofertados (conforme o caso);

b)

indicação de quantitativos, preços unitários e totais para cada lote ou item ofertado (conforme o caso), de valor idêntico
ao lance final, ou menor (nas hipóteses de ajustes necessários ou negociação); e

c)

assinatura pelo representante legal da proponente.

11.1 Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que:
a)

estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA;

b)

estejam expressos em moeda nacional (Real – R$);

c)

sejam indicados em apenas duas casas decimais para os centavos; e

d)

sejam exatos, isto é, sem dízimas.

11.1.1 Os critérios de aceitabilidade de valores são cumulativos, verificando-se a adequação da oferta tanto em relação aos
valores totais/globais quanto aos valores unitários estimativos da licitação.
11.2 Não serão aceitas propostas:
a)

com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas.

b)

sem dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura)

c)

com indicativo de alternativa(s) de preço.

11.3 O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante (matriz
ou filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação.
11.4 Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas,
nem qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.5 A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para início da
sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne.
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11.5.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliálo.
11.6 O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta,
consigne prazo maior ou que não o estipule.
11.6.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo de
Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.
11.7 O prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne
prazo menor ou que não o estipule.
11.7.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referência,
ficando facultado às licitantes ampliá-lo.
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PARTE III – DA HABILITAÇÃO

SEÇÃO I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a:
a) DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR, preferencialmente, conforme modelo constante no ANEXO II;
b) HABILITAÇÃO JURÍDICA;
c) PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;
d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, contendo:
d.1) Atestado(s) de capacidade técnica, relativo(s) às seguintes parcelas de maior relevância:
d.1.1) Serviço de Documentação, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação, com comprovação
mínima de execução de 1.500 Pontos de Função – PF, divididos conforme indicado na SEÇÃO II desta Parte III;
d.1.2) Serviço de Sustentação de Sistemas de Informação, com comprovação mínima de execução de 8.000 (oito mil)
Pontos de Função Sustentados – PFS em 12 (doze) meses, observadas as premissas indicadas na SEÇÃO II desta Parte III;
d.2) Declaração de ciência dos requisitos técnicos;
d.3) Declaração de disponibilidade de equipe técnica qualificada;
e) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, abrangendo:
e.1) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial;
e.2) Demonstração de patrimônio líquido ou capital social;
e.3) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, acompanhado de documento
demonstrativo dos índices de:
e.3.1) Liquidez Corrente (LC);
e.3.2) Liquidez Geral (LG);
2. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção II desta Parte do Edital, a seguir.
3. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas
Seções desta PARTE III do Edital, implicarão na inabilitação da licitante.

SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a:
4.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 99 da Lei estadual nº 9.433/2005):
a)

Registro público, no caso de empresário individual.

b)

Em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado - ou o
original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados e acompanhados,
quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais
administradores.

c)

No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado - ou o original com todas
as suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
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d)

Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

4.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 100 da Lei estadual nº 9.433/2005):
a)

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b)

prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

c)

prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante;

d)

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS;

e)

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

f)

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

4.2.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 4.2, desta SEÇÃO II, poderão ser supridas com a
apresentação de documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a
numeração de tais inscrições.
4.2.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou
positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
4.2.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição, cumprindo-lhes
assinalar a sua condição de pendência na declaração de enquadramento a ser apresentada em fase de aceitação de proposta,
hipótese em que poderão realizar a necessária regularização em prazo a ser assinalado pela Administração.
4.2.3.1 Somente farão jus à prerrogativa de regularização posterior aquelas microempresas e empresas de pequeno
porte que participarem do certame na condição de beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123/2004. Deste modo, aquelas que disputarem sem o benefício deverão apresentar a
documentação integralmente regular quando da convocação pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de inabilitação.
4.2.3.2 Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.2.3.2.1 O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame.
4.2.3.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à
contratação/registro, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

4.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 101 da Lei estadual nº 9.433/2005):
a)

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA - COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO (art. 101, II):
a.1) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, preferencialmente de acordo com o modelo constante do ANEXO II deste instrumento
(art. 101, II, c/c §5º).
a.1.1) Deverá ser comprovada a execução de serviços de características semelhantes à do objeto da licitação,
relativamente às seguintes parcelas de maior relevância e valor significativo:

ITEM

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR
SIGNIFICATIVO

QUANTITATIVO TOTAL
(100%)

COMPROVAÇÃO
MÍNIMA
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1

Serviço de Planejamento, Documentação,
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de
Informação e Inovação Tecnológica.

2

Serviço de
Informação.

Sustentação

de

Sistemas

de

3.000 PF

1.500 PF

100.000 PFS
em 12 meses

8.000 PFS
em 12 meses

a.1.2) Para a parcela de maior relevância e valor significativo referente aos serviços de Planejamento,
Documentação, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Inovação Tecnológica, será
considerada habilitada a licitante que comprovar a execução do quantitativo mínimo indicado de 1.500 (um mil
e quinhentos) Pontos de Função (PF), distribuídos conforme segue abaixo:
I.

Serviço de Desenvolvimento de Software em projeto com tamanho de pelo menos 400
(quatrocentos) pontos de função, utilizando metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada
em orientação a objetos e ferramenta case, alusivas à especificação, modelagem, desenvolvimento,
implantação e manutenção de sistemas de informação para ambiente Web, utilizando ASP.Net/C#
(versão 3.0 ou superior) com banco de dados MS SQL Server 2008 ou superior;

II.

Entrega de projeto de sistema com tamanho mínimo de 100 (cem) pontos de função, que tenha sido
formalmente concluído e entregue ao cliente, desenvolvido como aplicativos nativos para Android
(versão 4.0 ou superior) ou iOS (versão 5 ou superior), ou baseado em plataforma híbrida para
funcionamento tanto no Android quanto no iOS.

III.

Entrega de projeto de sistema com tamanho mínimo de 200 (duzentos) pontos de função, que tenha
sido formalmente concluído e entregue ao cliente e tenha sido desenvolvido em .Net ou Angular,
utilizando framework ORM (Mapeamento Objeto-Relacional) NHibernate, Entity Framework ou
outro;

IV.

Utilização das tecnologias Java, JSF (Java Server Faces) ou Angular e Hibernate ou outro framework
ORM; com servidor de aplicação Tomcat, JBoss ou Wildfly, com tamanho mínimo de 200 (duzentos)
pontos de função.

V.

Utilização da ferramenta Enterprise Architect versão 9 (ou superior) ou outra ferramenta CASE para
modelagem de diagramas UML e modelagem de dados em projetos de sistema com tamanho
mínimo de 100 (cem) pontos de função;

VI.

Utilização de testes unitários com a ferramenta JUNIT ou outro framework para desenvolvimento de
projeto de sistema com tamanho mínimo de 100 (cem) pontos de função;

VII.

Entrega de projeto de sistema utilizando metodologia SCRUM ou baseada nela, que tenha sido
formalmente concluído e entregue ao cliente com tamanho mínimo de 200 (duzentos) pontos de
função;

VIII.

Serviços de desenvolvimento e manutenção de software com tamanho mínimo de 200 (duzentos)
pontos de função, utilizando Ciclo de Vida do Projeto (RUP) e compreendendo as seguintes fases e
artefatos de projeto:
a.

Requisitos de Sistemas (Glossário, Documento de Visão e de Funcionalidades do Sistema,
Protótipo de Interface do Usuário, Definição de Regras de Negócio, Especificação de
Requisitos de Software funcionais e não funcionais);

b.

Análise, Projeto e Implementação (Caso de Uso, Modelo de Dados, Código Fonte);

c.

Diagramas UML (diagrama de Sequência, diagrama de Classes);

d.

Casos e Scripts de Testes;

e.

Documento de Implantação.

a.1.3) Para a parcela referente aos serviços de Sustentação de Sistemas de Informação, será considerada
habilitada a licitante que comprovar a execução do quantitativo mínimo indicado de 8.000 (oito mil) de Função
Sustentados em 12 (doze) meses, consideradas as seguintes premissas:
I.

Cada sistema sustentado deverá:
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a.

Possuir tamanho de, pelo menos, 100 (cem) Pontos de Função;

b.

Contemplar atividades de manutenção corretiva e evolutiva;

c.

Tenha previsão de atendimento baseado em ANS (Acordo de Nível de Serviço);

II.

Pelo menos um sistema deverá se tratar de software na plataforma ASP.Net/C# (versão 3.0 ou
superior) e MS SQL Server (versão 2008 ou superior);

III.

Todos os sistemas devem ser para plataforma web, baseados nas tecnologias ASP.Net/C#, PHP,
Angular, JavaScript e/ou Java;

IV.

Será admitido o somatório de atestados e/ou de sistemas sustentados, desde que se refiram a
mesmo período de execução contratual.

V.

Serão admitidos atestados de capacidade técnica que comprovem a realização do serviço de
sustentação de sistemas ou de manutenção de sistemas no período de 12 meses.

a.1.4) Critério de conversão: Para atestados de capacidade técnica baseados em horas de desenvolvimento,
deve-se utilizar o seguinte fator de conversão:
I.

ASP.Net/C#: 8 horas / PF

II.

Java: 10 horas / PF

III.

PHP: 8 horas / PF

IV.

Outras tecnologias: 10 horas / PF

a.1.5) Para além das exigências específicas relativas às parcelas de maior relevância e valor significativo, todo(s)
atestado(s) deverá(ão) consignar expressamente:
I.

Razão social da empresa declarante, a identificação do nome e a assinatura do responsável
declarante, bem como o número do telefone e/ou e-mail para contato;

II.

Denominação do(s) serviço(s) realizados na vigência do respectivo contrato;

III.

Local e período de realização dos serviços;

IV.

Ambiente tecnológico;

V.

Gerenciador de banco de dados utilizado;

VI.

Linguagem de programação;

VII.

Ferramenta case utilizada.

a.1.5.1) Excepcionalmente, as informações de contato do declarante (item “I” acima, parte final) poderão
constar no corpo do atestado ou em outro documento fornecido pela licitante;
a.1.6) Será admitido que as informações requeridas nos itens a.1.2 a a.1.5 que não constem expressamente
no(s) atestado(s) de capacidade técnica, sejam comprovadas através de documentos complementares ao(s)
atestado(s), desde que neste(s) referidos, a exemplo de contrato ou relatório de medição de resultado emitido
pela mesma pessoa jurídica declarante.
a.1.7) Um mesmo atestado de capacidade técnica pode suprir mais de um dos requisitos de qualificação
exigidos neste tópico (ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA - COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO).
a.1.7.1) Na hipótese de apresentação de mais de 1 (um) atestado, será permitido o somatório das
quantidades neles referidas;
a.1.7.2) Será permitido o somatório de atestados de diversos contratos e/ou clientes, em qualquer
proporção de ponto de função (PF), desde que o volume e as características dos serviços atendam às
exigências mínimas descritas no item em avaliação.
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a.2) Os atestados apresentados poderão ser objeto de diligência a critério da Administração, para verificação da
autenticidade do conteúdo e da execução satisfatória de objeto compatível com as características do objeto
licitado, tanto do ponto de vista do processo de software e das normas técnicas que regulamentam esses serviços,
quanto em termos de quantidades e prazos demandados.
a.2.1) Caso seja apurada alguma divergência entre os termos do atestado de capacidade técnica e a realidade
constatada nas diligências, além da desclassificação no certame, a licitante estará sujeita às penalidades
cabíveis.
a.3) Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes
do mesmo grupo empresarial, comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a
proponente. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo aquelas controladas ou controladoras da
licitante, ou que tenha pelo menos uma pessoa jurídica que seja sócia ou possua vínculo com a licitante ou empresa
emitente do atestado.

b) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS (art. 101, IV):
b.1) Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo constante no ANEXO II.
b.2) Ficará franqueada às licitantes a faculdade de realizar visita técnica junto a DTI do MPBA, para o devido
conhecimento e uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos serviços objeto desta
licitação, bem como do grau de dificuldade do objeto contratual.
b.2.1) Para o saneamento de dúvidas e/ou esclarecimentos com a área técnica (DTI) acerca de termos e
condições previstos em edital e seus anexos, deverão ser priorizados os atendimentos com o uso de recursos
de tecnologia da informação, a englobar videoconferências, contatos telefônicos e/ou e-mails, agendados
através do e-mail cds.coordenacao@mpba.mp.br ou telefone (71) 3103-0212/0568.
b.2.2) Considerando a situação de emergência sanitária existente no País, em razão de pandemia de
Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, bem assim as Portarias nº 519/2020 e nº
538/2020 do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, as quais limitam o acesso presencial às sedes físicas
do MPBA, qualquer visita às instalações físicas deste deverá ser realizada quando for indispensável, situação
em que deverá ser previamente configurada e agendada com a equipe técnica da Coordenação de
Desenvolvimento de Sistemas do MPBA, por meio dos contatos acima indicados.
b.2.3) O agendamento deverá ocorrer com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas à sua realização,
a partir do primeiro dia útil após a publicação do Edital, e poderá ocorrer até 2 (dois) dias úteis antes da data e
horário estabelecidos para a abertura da sessão pública.
b.2.4) As visitas ocorrerão durante o horário de 08h às 12h e de 14h às 18h, e serão acompanhadas por
servidores do MPBA e deverão ocorrer nas dependências da Diretoria de Tecnologia da Informação do MPBA,
localizada na 5ª Avenida, n° 750, do Centro Administrativo da Bahia - Salvador, BA - CEP 41.745-004.

c) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA (art. 101, III):
c.1) Deverá ser apresentada declaração formal, preferencialmente de acordo com o modelo constante no ANEXO
II, emitida por representante legal da licitante, que contenha relação dos membros da equipe técnica mínima que
será responsável pela execução dos serviços, conforme regras e condições estabelecidos no ANEXO V Especificações Técnicas Detalhadas, item 3.3;
c.1.1) Para fins de habilitação, deverá haver disponibilidade de, no mínimo:
I.

01 (um) profissional para atuar como Coordenador Técnico (Preposto);

II.

01 (um) profissional para atuar como Gerente de Projetos (profissional distinto do coordenador
indicado);

III.

01 (um) Administrador de Banco de Dados para montagem do ambiente de banco de dados MS SQL
Server;

IV.

01 (um) Analista de Sistemas;

V.

01 (um) Analista Desenvolvedor para Aplicativos Móveis;
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VI.

01 (um) Analista Desenvolvedor na plataforma Java;

VII.

05 (cinco) analistas desenvolvedores na plataforma ASP.NET (versão 3.5 ou 4.8) e MS SQL Server
2008;

VIII.

01 (um) especialista em Contagem de Pontos de Função;

c.1.2) Deverão ser declarados, minimamente, os seguintes dados relativos a cada profissional indicado:
1) Dados de identificação (nome completo e CPF);
2) Função a que estará vinculado na futura contratação;
3) Formação;
4) Experiência;
5) Capacitação específica (quando couber, conforme ANEXO V ao edital - item 3.3);
6) Conhecimentos técnicos;
c.1.2.1) A indicação de profissionais deverá obedecer às regras e condições estabelecidas no ANEXO V Especificações Técnicas Detalhadas (item 3.3).
c.1.3) Períodos de estágio não serão aceitos como tempo de experiência profissional para efeito de contagem
do tempo mínimo de experiência exigido;
c.1.4) Poderão ser realizadas diligências, pelo MPBA, a fim de comprovar as informações declaradas.

4.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 102 da Lei Estadual nº 9.433/2005):
a)

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data
de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista
no PREÂMBULO, caso o documento não consigne prazo de validade.

b)

Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 7% (sete por cento) do valor estimado
para a licitação, admitindo-se a sua atualização com base no INPC do IBGE.
b.1) Excetua-se a esta regra o disposto no item c.1.2, abaixo.

c)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
c.1) A boa situação financeira da licitante deverá ser comprovada através da apresentação do balanço em
conjunto com documento de demonstração dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverão ser iguais ou maiores que 01 (um).
c.1.1) O cálculo dos índices deverá ser realizado e apresentado pela licitante, e ser feito com base nos
valores extraídos do balanço patrimonial, utilizando as seguintes fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passível não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

c.1.2) A licitante que apresentar situação financeira com índices de resultado inferior a 01 (um inteiro)
deverá possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratação à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua
atualização com base no INPC do IBGE.
c.2) O Balanço Patrimonial e o demonstrativo dos cálculos dos índices deverão ser obrigatoriamente firmados pelo
Dirigente/Sócio(a)/Administrador(a) qualificado(a) para tanto e Contador(a) habilitado(a) em Conselho Regional de
Contabilidade.
c.3) A licitante deverá apresentar em conjunto com o balanço, conforme o caso:
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I - Publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do
Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado,
com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial. OU
II - No caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração
de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração Digital –SPED, contendo Recibo de Entrega
do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela
Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro.
c.4) As Sociedades Anônimas (S/A ou Companhias) e outras pessoas jurídicas obrigadas à publicação das
demonstrações contábeis (tais como as sociedades em comandita por ações, de capital aberto ou fechado) deverão
apresentar, ademais, na forma da lei, cópia da publicação de:
I - Balanço patrimonial.
II - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.
III - Demonstração do resultado do exercício.
IV – Demonstração dos fluxos de caixa.
V – Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
VI - Notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício, caso publicados em conjunto com as
documentações acima indicadas.
c.4.1) As empresas obrigadas a publicação em Diário Oficial e/ou Jornal de Grande Circulação, deverão
comprovar o atendimento a tal exigência através de apresentação de cópia(s) do(s) respectivo(s) exemplar(es)
de publicação, os quais deverão conter, obrigatoriamente, indicação de data e veículo de comunicação.
c.5) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial
e demonstrações contábeis, envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido referentes ao período de
existência da pessoa jurídica.
c.6) Será admitida a apresentação de balanço intermediário, se decorrente de lei ou de previsão no estatuto ou
contrato social da licitante – mediante comprovação.
c.7) Para fins de aceitação, considera-se obrigatória a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro exigível (ano 2018).
c.8) Em atenção à análise combinada do artigo 1.179, §2º, do Código Civil Brasileiro e do artigo 18-A da Lei
Complementar 123/2006, o Microempreendedor Individual – MEI, excepcionalmente, estará desobrigado da
apresentação do Balanço Patrimonial para fim de qualificação econômico-financeira, desde que comprovado o seu
regular enquadramento como MEI à data da abertura do certame.
5. Todos os documentos habilitatórios emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para
língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de
títulos e documentos.
5.1 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
5.2 Excetuam-se a esta regra as certificações profissionais exigidas para fins de qualificação da equipe técnica indicada,
conforme item 4.3, alínea “c.2.3” desta Parte III do edital, desde que fornecidas por institutos internacionalmente
conhecidos e acreditados.
6. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.
7. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras:
7.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz.
7.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou
exija a emissão apenas em nome da matriz.
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7.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial.

SEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL
8. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação parcialmente
suprida pelo referido cadastro, desde que esteja válido e completo o registro SICAF ou o certificado de registro cadastral
SIMPAS/SAEB-BA, no que tange a:
a) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;
b) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, observado o disposto no item 8.1, abaixo.
8.1 Para que haja a dispensa das documentações indicadas acima, a respectiva informação, apta a habilitar a licitante,
deverá constar expressamente no registro/certificado, dentro do prazo de validade, inclusive no que tange a índices
contábeis (se exigidos neste edital). Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante convocada.
8.2 Caso exista algum documento/informação vencido ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos nesta
licitação, a licitante deverá apresentar a versão atualizada em conjunto com os demais documentos de habilitação, sob
pena de inabilitação.
8.3 A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado
apresentado, mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante.
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PARTE IV – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E
DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus
termos e condições, no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
1.1. A petição deverá ser dirigida a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada na
forma eletrônica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, ou protocolada na Sede do Parquet situada à 5ª Avenida, nº
750, 1º andar, sala nº 104 – Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004, até as 18h (dezoito horas) do
último dia do prazo.
1.2. O requerimento deverá ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter,
obrigatoriamente, os seguintes requisitos:
1.2.1. Para subscritor pessoa física:
a)
b)
c)

Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e
domicílio.
Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos, na hipótese
de impugnação.
Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento, para tal hipótese.

1.2.2. Para subscritor pessoa jurídica:
a)
b)
c)
d)
e)

Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede
(matriz ou filial).
Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal.
Instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal.
Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos, na hipótese
de impugnação.
Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento, para tal hipótese.

2. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas em meio eletrônico, através do Portal Eletrônico
deste Ministério Público do Estado da Bahia, no endereço www.mpba.mp.br/licitacoes .
3. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com consequente
reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.
4. Em caso de eventual disparidade existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
5. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, que
atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus anexos, e estejam devidamente credenciadas para acesso ao sistema
eletrônico provido pelo Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br .
5.1 Para que possam acessar o sistema eletrônico, os licitantes deverão proceder ao credenciamento prévio junto ao Banco
do Brasil S.A., conforme orientações gerais indicadas na PARTE I deste edital.
6. Estarão impedidos de participar desta licitação, ademais, os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes
situações:
a)

que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

b)

empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração.

c)

empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração.

d)

empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
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e)

empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme art. 186, IIII, da Lei
Estadual nº 9.433/2005.

f)

empresa que estiver em processo de falência.

g)

pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade
de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

h)

pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada
da licitação.

i)

membros e servidores da Administração.

j)

demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 da Lei Estadual nº 9.433/2005, impedidos de contratar com a
Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

6.1. Para fins do disposto no item 6 desta Seção, entende-se por:
6.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder
público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
6.1.2.“Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações por
ele instituídas ou mantidas.
6.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia.
6.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no item 6 acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá
realizar, além de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de:
6.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta
que ofenda ao art. 1,8 III, da Lei Estadual nº 9.433/2005.
6.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
6.2.3. Cadastro Nacional das Empresas
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

Inidôneas

e

Suspensas

–

CEIS,

no

endereço

eletrônico

7. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a
Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções
legais.
8. Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante (salvo aqueles que, por sua
natureza, se referem ao objeto licitado em si) e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente ou por
este Ministério Público do Estado da Bahia, quando for o caso.
9. A licitante será responsável:
9.1. Pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento
licitatório e da consequente contratação, sob as penas da lei.
9.2. Por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao
Ministério Público do Estado da Bahia.
9.3. Por acompanhar a sessão pública do Pregão em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de prazos e/ou negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens/avisos/publicidades emitidas pelo(a)
Pregoeiro(a) ou equipe de apoio.
9.4. Por todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas em razão
da presente licitação.
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9.5. Por acompanhar as publicações oficiais inerentes ao certame, nos seguintes meios:
a)

Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br;

b)

No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, pelo endereço www.mpba.mp.br/licitacoes;

c)

No sistema eletrônico Licitações-e provido pelo Banco do Brasil S.A., pelo endereço www.licitacoes-e.com.br,
através dos avisos inseridos para este certame;

9.5.1 Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o
encaminhamento de informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal.
10. Quaisquer interessados neste pregão poderão adquirir gratuitamente o edital nos seguintes portais eletrônicos:
10.1 www.mpba.mp.br/licitacoes, opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO.
10.2 www.licitacoes-e.com.br, mediante busca conforme o número próprio de licitação informado no preâmbulo deste
edital, subitem 10;

SEÇÃO III – DA ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DA ETAPA DE LANCES
SUBSEÇÃO I – DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS
11. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) pregoeiro(a), a partir do
que será feita a abertura das propostas recebidas, sem identificação dos respectivos proponentes, para fins de
classificação/desclassificação inicial.
11.1. As propostas deverão ser encaminhadas em sistema conforme disposto na PARTE I e PARTE II - Seção I deste Edital,
até a data e hora marcadas como LIMITE PARA ACOLHIMENTO (RECEBIMENTO) DE PROPOSTAS, quando, então, encerrarse-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
11.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. Após o
início da sessão pública, não cabe desistência da proposta.
11.3 Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em consonância com as
especificações e condições estabelecidas no edital.
11.3.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que não contenham informação que
permita a identificação do objeto proposto, bem assim aquelas que divirjam ou não atendam, no todo ou em parte, às
disposições contidas na PARTE II – Seção I deste edital.
11.3.2 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do instrumento
convocatório e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
12. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), conforme o critério de julgamento
definido no preâmbulo deste edital.

SUBSEÇÃO II – DA DISPUTA DE LANCES
13. Ordenadas as propostas que participarão da disputa, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, no horário definido
no preâmbulo deste edital, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
13.1. É vedada a utilização de sistema robotizado que implique envio automático de lances, sob pena de adoção das
eventuais providências administrativas e legais cabíveis.
13.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observadas as regras de aceitação dos mesmos, o horário e o tempolimite fixados.
13.2.1. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema
eletrônico, ainda que acima do valor do menor lance formulado por quaisquer das demais licitantes.
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13.2.1.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente
apresentados pela mesma licitante.
13.3 Não serão registrados, para o mesmo item ou lote, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.
13.4. Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado
que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance.
14. O tempo inicial para a disputa na etapa de lances será de 20 (vinte) minutos. Encerrado o tempo inicial, transcorrerá o
tempo aleatório definido automaticamente pelo sistema eletrônico, de até 30 (trinta) minutos.
14.1 Na hipótese de desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva, sem que tenha havido concomitante
inacessibilidade ao sistema por parte das licitantes, os lances continuarão sendo recebidos via sistema eletrônico, sem
prejuízo dos atos realizados.
14.2 O tempo inicial de disputa poderá ser finalizado antecipadamente, por decisão do(a) pregoeiro(a), desde que tenha
transcorrido o tempo mínimo de 50% (cinquenta) por cento do previsto (10 minutos), mediante justificativa registrada em
ata.
14.3 Findo o tempo determinado aleatoriamente pelo próprio sistema, será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
15. Encerrada a etapa de recepção de lances, o sistema eletrônico realizará automaticamente a classificação das propostas,
conforme critério de julgamento indicado no preâmbulo deste edital.
15.1 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
15.1.1 Não poderá haver desistência dos lances e/ou das propostas ofertado(a)s, salvo por motivo justo e decorrente
de fato superveniente, aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
16. Na hipótese de ocorrência de empate real entre propostas, em razão da ausência de disputa de lances, serão observadas
as seguintes regras de desempate:
a)

Para empate entre uma ME/EPP e uma empresa não beneficiária do tratamento diferenciado, a ME/EPP será
considerada melhor classificada;

b)

Para empate entre duas ou mais ME/EPP, ou entre duas ou mais propostas não beneficiárias do tratamento
diferenciado, será designado dia e horário específico para a realização de sorteio entre elas para que se estabeleça a
ordem de classificação, conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual nº 9.433/2005.

16.1. A publicidade da data e horário definidos para a realização do sorteio público será realizada pelo(a) Pregoeiro(a)
através de mensagem de chat em sistema, sendo medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade.
16.2 Concluído o sorteio e definida a ordem de classificação, será lavrada ata da sessão pública, a qual será disponibilizada
aos interessados em sistema e no sítio eletrônico do MPBA.
17. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, as licitantes deverão permanecer conectadas ao sistema para a resposta de
dúvidas por parte do(a) Pregoeiro(a), bem como eventual negociação de valores.
17.1 O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas no edital.
17.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
18. Ao final da disputa de lances e eventuais negociações realizadas, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a proposta que, em
consonância com o edital, apresentou o melhor lance para cada item ou lote (conforme o caso).

SUBSEÇÃO III – DO EMPATE FICTO
19. Finalizada a disputa de lances e definida a ordem de classificação das propostas, o sistema eletrônico automaticamente
identificará as microempresas e as empresas de pequeno porte (ME/EPP) participantes sob tal condição, fazendo a
comparação entre os valores por estas ofertados e aquele classificado como melhor lance, a fim de verificar a ocorrência da
hipótese de empate ficto definida no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
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19.1 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte.
19.2 Estarão enquadradas na situação de empate ficto todas as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
19.2.1 As propostas das ME/EPP, nesta hipótese, serão automaticamente classificadas pela ordem crescente dos seus
preços globais ofertados.
19.2.1.1. Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos mesmo após o encerramento dos lances,
será designado dia e horário específico para a realização de sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta, conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual nº 9.433/2005.
19.2.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada pelo sistema para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos,
proposta de preço inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, sob pena de preclusão.
19.2.2.1 Caso a ME/EPP ofereça proposta de preço inferior àquela de menor valor exequível, passará a ser
considerada como a melhor classificada pata o item ou lote sob disputa.
19.2.2.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar oferta final desista de
fazê-lo ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as remanescentes classificadas nos dentro
da faixa de empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

SEÇÃO IV – DO ENVIO DAS DOCUMENTAÇÕES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO
EM MEIO ELETRÔNICO
20. Definida a ordem de classificação final, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitante melhor classificada para a apresentação das
seguintes documentações em meio eletrônico, mediante envio para o e-mail licitacao@mpba.mp.br :
a)

DECLARAÇÕES E PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, conforme PARTE II – Seções II e III deste edital.

b)

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme PARTE III deste edital.

20.1. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-seá às sanções previstas neste Edital e nas legislações aplicáveis.
20.2 Somente haverá a convocação da licitante para envio das documentações caso o valor ofertado esteja dentro do limite
referencial estabelecido neste edital. Caso contrário, deverá a licitante aceitar a negociação do valor/lance ofertado,
adequando-o ao referencial, sob pena de desclassificação.
21. O prazo para envio da documentação será de 02 (duas) horas, contada a partir da convocação feita pelo(a) Pregoeiro(a) via
mensagem em sistema.
21.1 A licitante convocada deverá encaminhar via e-mail, dentro prazo determinado e preferencialmente em arquivo
compactado, todos os documentos exigidos, sob pena de desclassificação.
21.1.1 Incumbe exclusivamente à licitante o ônus de verificar se procedeu ao envio de toda a documentação exigida,
nos exatos termos e condições indicadas no instrumento convocatório.
21.1.2 Durante o transcurso do prazo, a licitante poderá enviar uma ou múltiplas mensagens de e-mail, visando o
atendimento integral à convocação.
21.2 Antes de findo o prazo para envio da documentação, este poderá ser prorrogado por até 1 (uma) hora, mediante
solicitação escrita da licitante, via chat no sistema.
21.3 Documentos enviados após o final do prazo consignado serão considerados como não apresentados.
21.4 Os documentos encaminhados tempestivamente pelas licitantes serão disponibilizados oportunamente para análise
dos interessados no site www.mpba.mp.br/licitacoes , no campo referente a esta licitação.

SEÇÃO V – DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
SUBSEÇÃO I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA
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22. Finalizado o prazo de envio de documentos, será iniciada a etapa de aceitação de proposta de preços, de modo que o(a)
Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote, conforme o caso.
22.1 A aceitação da proposta ofertada estará condicionada à apresentação regular e integral de todos os documentos
exigidos na PARTE II - Seção II deste Edital, exclusivamente através do envio de e-mail para o endereço
licitacao@mpba.mp.br .
23. A documentação apresentada pela licitante somente será integralmente analisada pelo(a) Pregoeiro(a) após o
encerramento do prazo consignado.
24. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade:
a)

dos preços ofertados com os valores máximos estimados para a licitação;

b)

do(s) item(ns) ofertado(s) em relação às especificações técnicas mínimas exigidas em edital.

25. Caso seja verificada pelo(a) Pregoeiro(a), na proposta de preços apresentada, a ocorrência de erro formal ou material
sanável que não impacte em majoração do valor global ofertado, poderá ser concedido um único prazo, definido pelo(a)
pregoeiro(a), para a licitante realizar os devidos ajustes, com consequente reenvio da proposta de preços em meio eletrônico.
25.1 Para fim do quanto disposto neste item, entender-se-á por erro, exemplificativamente, as falhas de grafia referentes
a: modalidade, número do certame ou ano de vigência; ausência de indicação na proposta de dado não relacionado às
especificações ou à precificação do objeto; divergência de somatório ou multiplicação de valores cujo saneamento não
majore o preço global ofertado por lote ou item (conforme critério de julgamento informado no preâmbulo deste edital).
25.2 Em quaisquer casos de erro relativo a divergência de valores (entre proposta ajustada e proposta em sistema, ou entre
valores da proposta ajustada), deverão prevalecer, sempre, os menores valores informados.
25.3 Será desclassificada a proposta que não corrigir eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a), ou que apresente
erro(s) insanável(eis).
26. Não tendo sido verificado erro, ou tendo sido este corrigido no prazo consignado, a proposta de preços ajustada e demais
documentos enviados por e-mail serão encaminhados à área técnica competente do MPBA, caso necessário, a qual realizará
análise técnica do objeto ofertado pela licitante e emitirá parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para
fins de aceitação ou recusa da proposta.
26.1 As características técnicas do objeto ofertado deverão ser passíveis de verificação e confirmação através da
documentação apresentada, sob pena de desclassificação.

SUBSEÇÃO II – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
27. Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação de habilitação enviada pela licitante classificada
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote, conforme o caso.
27.1 A documentação poderá ser encaminhada, a critério do(a) Pregoeiro(a), para validação por área(s) técnica(s)
competente(s) do MPBA, a(s) qual(is) emitirá(ão) parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins
de habilitação/inabilitação de licitante.
27.2 A verificação pela Administração em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, bem como a consulta
a pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham fornecido atestado(s) de capacidade técnica constituem meio
legal de prova.

SUBSEÇÃO III – DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
28. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documento(s) adicional(is), a fim de esclarecer dúvidas sobre a
documentação apresentada inicialmente, ou preencher lacunas nesta existentes, especialmente no que tange a especificações
técnicas do objeto ofertado.
28.1 Não será cabível diligência para suprir a ausência de apresentação da documentação indicada nas PARTES II e III deste
edital, tanto no que tange àqueles documentos exigidos em conjunto com a proposta ajustada quanto àqueles relativos à
comprovação do atendimento às exigências de habilitação. Deste modo, somente será admitido diligenciar dúvidas ou
lacunas, nos termos acima indicados.
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28.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, observada(s) a(s) ressalva(s) indicada(s) no(s)
item 12.3 da PARTE II – Seção III e no item 5.2 da PARTE III – Seção II deste edital.
29. Para fins de aceitação, ademais, poderão ser promovidas quaisquer outras diligências julgadas necessárias à análise das
propostas de preços e/ou habilitação, inclusive no tocante a exequibilidade, devendo a(s) licitante(s) atender à solicitação no
prazo estipulado, sob pena de ter sua proposta recusada.
29.1 O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados, quando requerida, incumbirá exclusivamente à autora da
proposta.
29.1.1 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
expressamente renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
29.1.2 Para o fim de comprovação da exequibilidade de preço(s), deverá ser demonstrada a viabilidade deste(s) através
de documentação que comprove ou justifique que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado ou
suficientes para o fiel cumprimento da execução contratual, e/ou que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução do objeto da licitação.
29.2 Ficará facultado a(o) Pregoeiro(a), conforme o caso, verificar a situação da regularidade fiscal e/ou trabalhista de
licitante que tenha documentação vencida no registro/certificado (SICAF ou SAEB), desde que a informação possa ser
verificada em sítio eletrônico de domínio público e sem custo à Administração.
29.2.1 Realizada a diligência, esta será publicizada aos licitantes mediante aviso no chat do sistema eletrônico. Caso
reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência.
29.2.2 A prerrogativa do(a) Pregoeiro(a) não substitui a responsabilidade da licitante, de modo a não lhe ser cabível a
alegação de obrigação da Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias.
29.3 É facultado à Administração promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise dos documentos
apresentados, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de documentos e informações, a englobar a
análise de atestados junto aos respectivos emissores.
30. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica, apresentação de amostra e/ou de realização de diligências, a sessão poderá
ser suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), o(a) qual informará, de imediato, data e horário previstos para continuidade do certame.
30.1. Em havendo solicitação de realização de diligência a cargo da licitante, o respectivo prazo para cumprimento será
determinado em sessão pelo(a) Pregoeiro(a).
30.1.1 Os documentos poderão ser enviados em meio digital para o e-mail licitacao@mpba.mp.br (preferencialmente
em arquivo compactado), ou entregues em meio físico na Coordenação de Licitações, contra recibo, no endereço
indicado no preâmbulo deste edital.
30.1.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, esta será
solicitada através de envio de convocação ao e-mail da licitante consignado em proposta, e a resposta deverá ser
remetida através dos meios indicados no subitem acima.
30.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), mediante solicitação escrita e justificada da
licitante, através de mensagem ao e-mail supra indicado.
30.3 Em eventual necessidade de prorrogação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão pública será
remarcada, mediante comunicação às licitantes através de mensagem em sistema e publicidade no sítio eletrônico do
MPBA.

SUBSEÇÃO IV – DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS
E DE HABILITAÇÃO
31. Reaberta a sessão, será comunicado às licitantes o resultado da análise da proposta de preços (e documentos correlatos) e
da documentação de habilitação da licitante melhor classificada.
32. A proposta de preços poderá ser recusada, com consequente desclassificação da proponente, quando a proposta e/ou
quaisquer dos demais documentos exigidos:
a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão, com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório, especialmente a PARTE II;
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b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas;
33. Será inabilitada a proponente, quando quaisquer dos documentos de habilitação exigidos:
a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão, com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório, especialmente a PARTE III;
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas.
34. Toda e qualquer desclassificação e/ou inabilitação será sempre fundamentada e registrada em sistema, com
acompanhamento por todos os participantes.
35. Recusada a proposta ou inabilitada a licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda às condições estabelecidas no edital.
35.1 Nestes casos, o(a) pregoeiro(a) verificará a ocorrência de nova hipótese de empate ficto, conforme procedimento
previsto na Seção III - Subseção III desta PARTE IV do edital.
35.2 Caso todas as propostas ofertadas sejam desclassificadas ou todos as licitantes sejam inabilitadas, o lote ou item
correspondente será declarado fracassado.

SUBSEÇÃO V – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
36. Para fins de habilitação em sistema, com consequente declaração de vencedor, a licitante deverá enviar os originais de
todos os documentos remetidos após a disputa de lances, indicados no item 20 desta PARTE IV do edital.
36.1. Em observância ao Ato Normativo nº 08/2020 – PGJ, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente
da COVID-19, bem como os efeitos das Portarias nº. 519/2020, 538/2020 e 566/2020, a documentação deverá ser
remetida exclusivamente por meio
eletrônico, mediante
envio
de
e-mail para
endereço indicado
pelo(a) pregoeiro(a) responsável pela condução da sessão pública.
36.2. Os documentos, via de regra, deverão ser enviados em formato PDF, e obedecer aos seguintes regramentos:
a)

Para aqueles documentos que exijam assinatura de representante legal da empresa: documentos deverão
estar assinados com o uso de assinatura digital, a qual deverá ser passível de verificação de validade e
autenticidade do certificado digital correspondente;

b)

Para documentos em cópia, que demandem autenticação de conteúdo: documentos deverão
conter autenticação em cartório digital, e serem encaminhados em conjunto com declaração de serviço de
autenticação digital contendo o código da chancela do cartório digital;

c)

Documentos passíveis de envio em cópias simples (fotocópia, digitalização ou impressão):
c.1) Certidões emitidas por órgãos oficiais através de sítios eletrônicos;

36.3 Por motivo justificado e aceito pela Administração, enviado formalmente pela licitante para o email licitacao@mpba.mp.br, as documentações indicadas nas alíneas “a” e “b” do item 36.2 (acima), poderão ser enviadas
em cópia simples, isto é, sem autenticação e/ou assinatura digital.
36.3.1 Em tais hipóteses, a licitante deverá enviar, por e-mail, Declaração de Autenticidade assinada por seu
representante legal, preferencialmente conforme modelo constante no ANEXO II ao edital.
36.3.2. Para os documentos indicados na alínea “a” do item 36.2, a licitante deverá enviar, em conjunto com a
declaração de autenticidade, cópia de documento de identificação oficial do(a) representante legal que assinar o
documento, para que seja possível a conferência entre assinaturas.
36.4. A autorização para envio de documentações em cópias simples ocorrerá sem prejuízo da possibilidade de realização
de diligência, pelo(a) pregoeiro(a), para que a licitante promova o envio da documentação original em meio nãodigital (meio físico).
36.5 A licitante que, quando da convocação referida no item 20 desta PARTE IV, tenha enviado a documentação de acordo
com as exigências do item 36.2, estará dispensada do novo envio, hipótese em que será feita a habilitação em sistema
pelo(a) pregoeiro(a), quando da divulgação do resultado da análise documental.
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37. O(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão em sistema para aguardar o recebimento da documentação em originais, nos
termos indicados no item anterior e seus subitens.
37.1. A publicidade da suspensão temporária dos trabalhos será realizada pelo(a) Pregoeiro(a) através de mensagem de
chat em sistema, com informação de data e horário previstos para a reabertura, sendo medida suficiente para proteção ao
princípio da publicidade.
37.2. Em eventual necessidade de prorrogação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão pública será
remarcada, mediante comunicação às licitantes através de mensagem em sistema e publicidade no sítio eletrônico
do MPBA.
38. Na hipótese excepcional de exigência (pelo pregoeiro) de envio de documentos em meio físico, estes deverão
ser postados em envelope único e lacrado, preferencialmente via Sedex, em até 2 (dois) dias úteis contados
da convocação, sob pena de inabilitação.
38.1. O envelope deverá ser endereçado ao edifício-sede do Ministério Público do Estado da Bahia, com identificação da
empresa e do pregão eletrônico, na forma sugerida como se segue:

38.2. A licitante deverá comprovar o envio da documentação dentro do prazo acima estabelecido (através da indicação de
código de rastreamento da postagem ou outro documento/informação afim) para o e-mail licitacao@mpba.mp.br, sob
pena de inabilitação.
38.3. Como alternativa ao envio dos documentos em meio postal, a licitante poderá entregar o envelope com a
documentação diretamente no edifício-sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no endereço acima consignado,
respeitada, neste caso, a data-limite indicada para a reabertura da sessão.
38.3.1. Nesta hipótese, o representante legal da empresa, ou pessoa sob sua ordem, deverá entregar o envelope
diretamente à Coordenação de Licitações, no horário compreendido entre 09:00 e 13:00, mediante agendamento
prévio através de contato telefônico informado pelo(a) pregoeiro(a) durante a sessão pública.
39. Será considerado descumprimento às regras do edital, com consequente inabilitação da licitante, qualquer das seguintes
hipóteses:
a)

Ausência de envio e/ou entrega das documentações exigidas no prazo determinado;

b)

Envio e/ou entrega de documentações incompletas ou dissonantes com aquelas inseridas em sistema;

c)

Documentações não sejam apresentadas em originais ou cópias autenticadas, salvo as exceções já previstas neste
instrumento convocatório, especialmente o item 36 e seus subitens, acima.

40. Na hipótese de inabilitação, o(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis, retornará à fase de aceitação
para convocação da próxima licitante pela ordem crescente de classificação.
40.1. Caso todas as propostas ofertadas sejam desclassificadas ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o item ou lote será
declarado fracassado.

SEÇÃO VI – DA DECLARAÇÃO DE VENCEDORA E DO RECURSO ADMINISTRATIVO
41. Recebida a documentação original, e constatado o pleno atendimento desta às exigências do Edital, o(a) Pregoeiro(a) dará
continuidade à sessão e habilitará a licitante no sistema eletrônico, declarando-a vencedora.
42. Ao final da sessão, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a).
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42.1 Em consonância com o artigo 121, inciso XXIX, da Lei Estadual nº 9.433/2005 a intenção de recurso deverá ser
manifestada dentro do prazo máximo de 10 (dez) minutos, com o registro da síntese das suas razões.
42.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido (10 minutos) serão consideradas intempestivas e não
serão aceitas pelo(a) Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação.
42.1.2 A falta de manifestação tempestiva ou motivada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a)
importará na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante
vencedora.
42.2 Acatada a intenção de recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões do recurso, que deverá ser formulado em documento próprio no sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo da recorrente.
42.2.1 Durante o prazo de interposição de recurso, será garantido o acesso das licitantes aos autos do processo
licitatório, no endereço mencionado no preambulo deste edital, ou a qualquer outra informação necessária à instrução
do recurso.
42.2.2 A não interposição de recurso dentro do prazo estabelecido importará na preclusão do direito recursal do
recorrente e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora.
42.2.3 Apresentado recurso em sistema, o(a) Pregoeiro(a) poderá:
42.2.3.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação, fora do prazo estabelecido ou sem
a presença dos pressupostos recursais.
42.2.3.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão.
42.2.3.3 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
42.2.4 Os resumos das decisões dos recursos serão publicados no sistema eletrônico e no Diário da Justiça Eletrônico
do Poder Judiciário do Estado da Bahia.
42.2.5 Nas hipóteses de reconsideração da decisão pelo(a) Pregoeiro(a) ou de provimento do recurso pela autoridade
julgadora, serão invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
42.2.5.1 Em se tratando de recurso cujo pedido tenha visado a inabilitação e/ou desclassificação da licitante
vencedora, o(a) Pregoeiro(a) procederá à inabilitação da licitante, voltará à fase de aceitação de proposta e
examinará a melhor proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma nova proposta que atenda ao Edital.

SEÇÃO VII – DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
43. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime diferenciado da
Lei Complementar nº 123/2006, cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal e/ou
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame.
43.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
44. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas pelo ilícito tipificado no art. 184, VI da Lei estadual nº 9.433/2005, sendo facultado à Administração
determinar a(o) Pregoeiro(a) que proceda a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

SEÇÃO VIII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
45. Não havendo manifestação de intenção de recurso, o objeto do pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), que
encaminhará os autos para a homologação do resultado pela Autoridade Superior, com observância do disposto neste Edital.
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46. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto
à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
47. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão em direito à contratação.

SEÇÃO IX – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
48. Homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante vencedora será convocada para assinatura do instrumento
de contrato, nos termos do Anexo VI – MINUTA DE CONTRATO, através de seu representante legal ou outro mandatário com
poderes expressos;
48.1 A convocação ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços final
ajustada, e o atendimento pelo fornecedor deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação, sob
pena de decair seu direito à contratação/registro;
48.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento fundamentado
da adjudicatária;
48.1.2 Na hipótese de recusa da Adjudicatária em assinar o(s) instrumento(s) de contrato, com consequente decadência
do direito à contratação, a Administração poderá revogar a licitação ou determinar ao(a) Pregoeiro(a) que retorne à
fase de aceitação de proposta e examine a melhor proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital;
48.1.2.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo da eventual aplicação
das sanções administrativas e legais cabíveis à licitante vencedora originária, inclusive no que tange ao
enquadramento na cominação prevista no art. 184, VI, da Lei Estadual nº 9.433/2005;
49. As demais disposições e condições de execução contratual, inclusive aquelas previstas no artigo 79 da Lei Estadual nº
9.433/2005, tais como regime e forma de execução, recebimento do objeto, gerenciamento, vigência da contratação,
reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades, cancelamento de registro e rescisão contratual estão
estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO III e na minuta de contrato – ANEXO VI.
49.1. Poderá ser acrescentada à contratação qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta,
desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério
Público do Estado da Bahia.

SEÇÃO X – DAS SANÇÕES
50. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos artigos 184, 185 e 199 da Lei estadual nº 9.433/2005,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do diploma estadual, garantida a prévia
e ampla defesa em processo administrativo.
50.1 Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos
para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria estabelecidos pelo
Decreto estadual nº 13.967/2012.
51. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
52. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato ou receber o instrumento
equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, estará sujeito a ser impedido de licitar e contratar com a Administração e poderá ser descredenciado
no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor global da licitação e das demais cominações legais.
53. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos
II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual nº 9.433/2005.
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54. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos
incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei estadual nº 9.433/2005.
55. DA ADVERTÊNCIA VERBAL: Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão,
podendo o responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
56. DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema
de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei estadual nº 9.433/2005, deixar de satisfazer
as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e
trabalhista exigidas para cadastramento.
57. DA MULTA:
57.1 A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a
aplicação da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da licitação, sem
prejuízo das demais sanções previstas na Lei estadual nº 9.433/2005.
57.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista
na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
observado o disposto na Lei estadual nº 9.433/2005 e no Decreto estadual nº 13.967/2012;
58. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas no Anexo VI – MINUTA DO CONTRATO.

SEÇÃO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
59. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos.
60. É facultado a(o) Pregoeiro(a), à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do
Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
60.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação
das documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação,
inclusive junto ao(s) fabricante(s), quando for o caso.
60.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, implicará na
exclusão do licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar
(aceitação da proposta, habilitação ou contratação).
61. Em caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) do sistema eletrônico que importe prejuízo à continuidade da sessão, em
quaisquer de suas fases, esta será suspensa e terá reinício em data e horário por aquele(a) estabelecidos, sobre os quais se
dará conhecimento aos participantes, via sistema.
62. O pregão poderá ser suspenso temporariamente pelo(a) Pregoeiro(a), quantas vezes forem necessárias, desde que
conferida prévia comunicação às licitantes via sistema.
62.1 A publicidade da suspensão temporária dos trabalhos será realizada pelo(a) Pregoeiro(a) via chat em sistema,
sendo medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade.
62.2 O(a) Pregoeiro(a) poderá antecipar a reabertura da sessão quando necessário, desde que o faça mediante prévia
comunicação via sistema.
63. A(s) proponente(s) intimada(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
64. O sistema eletrônico gera, ao final do certame, a Ata da Sessão Pública do pregão, com indicação do lance vencedor e
demais informações relativas à Sessão Pública.
64.1 A ata será automaticamente disponibilizada no sistema eletrônico para acesso livre, imediatamente após o
encerramento da sessão pública.
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65. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo
administrativo em meio físico respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle e demais
interessados.
66. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo a Instituição
revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente
devidamente comprovado, ou anula-lo, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado,
publicando o resumo da decisão no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, para conhecimento
amplo dos participantes da licitação.
67. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 143, §1º, da Lei
Estadual nº 9.433/2005, mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público do Estado da
Bahia, e desde que verificada a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem
necessários, respeitados os limites legais.
68. Os casos omissos que porventura forem detectados neste Edital, serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de
Apoio, com base na legislação em vigor.
69. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Salvador – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MODALIDADE
FÁBRICA DE SOFTWARE.
DADOS DO FORNECEDOR:
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:

CNPJ:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:

UF:

CEP:

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
TELEFONE COMERCIAL: (

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
)

E-MAIL:
DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO:

AGÊNCIA:

Nº CONTA CORRENTE:

PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

UNIDADE DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE
ESTIMADA
ANUAL

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
ESTIMADO
ANUAL (R$)

LOTE ÚNICO
1

Serviço de Planejamento, Documentação,
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas
de Informação e Inovação tecnológica.

Ponto de Função PF

3.000

2

Serviço de Sustentação de Sistemas de
Informação.

Ponto de Função
Sustentado - PFS

100.000

3

Plantão e Sobreaviso

Hora de Serviço
Técnico - HST

6.000

VALOR TOTAL PARA O LOTE
DATA: XX/XX/XXXX
______________________________
Representante legal

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO
- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão.
- A oferta deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Termo
de Referência – ANEXO III e demais documentos técnicos.
- O valor do Ponto de Função de Sustentação (PFS) não poderá ser superior a 3% (três por cento) do valor do Ponto de Função
(PF) de desenvolvimento e manutenção de sistemas.
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA,
conforme Termo de Referência.
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão
constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que
melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis.
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ANEXO II – MODELOS DE DECLARAÇÕES

MODELO I

PROCURAÇÃO
A Empresa _________________________________________, CNPJ ___________________, com endereço comercial à
___________________________________, neste ato representada por _______________________________________
(qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador), cargo ____________________, CPF ____________________,
pelo
presente
instrumento
de
mandato,
nomeia
e
constitui
seu
(sua)
Procurador(a)
o(a)
Sr.(a)_________________________________________, CPF _________________________, estado civil __________,
nacionalidade
______________,
profissão
_______________,
residente
à
___________________________________________________, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para,
junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de
Pregão Eletrônico nº ___/_____, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de
preços, ofertar lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições,
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF

MODELO II

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________ , CPF nº _______________________, doravante denominada
LICITANTE, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____ do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as
penas da lei, que, em cumprimento do art. 120, II e art. 121, VIII da Lei estadual nº 9.433/2005, e em face do quanto disposto no
art. 184, inc. V, e no art. 195 do mesmo diploma estadual:

(

) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
OU

( ) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar
nº 123/06, a existência de restrição fiscal e/ou trabalhista.
[Segunda opção exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº
123/06]
Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF
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MODELO III
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________ , CPF nº _______________________, doravante
denominada LICITANTE, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____ do Ministério Público do Estado da Bahia
DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta
Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
(4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima
mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da
abertura oficial das propostas; e
(6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de
participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005,
quais sejam:
Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de
bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável,
isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável
técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração
Pública por vedação constitucional ou legal.
§ 1º- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na
execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento,
exclusivamente a serviço da Administração interessada.
§ 2º- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado
ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.
§ 3º- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou
jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a
estes necessários.
§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos
com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
exceções legais.
Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica,
treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da
Administração Pública.
_____________, ____de ______________ de 20______.
______________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF
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- MODELO IV-

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na participação no Pregão
Eletrônico nº ___/_____, DECLARA que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios,
gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério
Público do Estado da Bahia.
________________, _______de _______________ de 20____.
_______________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

- MODELO V -

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________ , CPF nº _______________________, doravante
denominada LICITANTE, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____ do Ministério Público do Estado da Bahia
DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do tratamento diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/2006,
que:
( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA e que não está incursa
nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
OU
(
) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que
não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Ademais, para efeitos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA que:
(

) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

(
) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a realizar, no
prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do
direito à contratação.
_____________, ____de ___________ de 20______.
_______________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

Página 31 de 137

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

- MODELO VI -

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________ , CPF nº _______________________, doravante denominada
LICITANTE, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____/_____ do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA
sob as penas da Lei: por atendimento ao art. 98, V, da Lei Estadual nº 9433/05, que não emprega menores de 18 (dezoito)
anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo,
na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos
_______________, ____de ___________ de 20______.
_______________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

- MODELO VII -

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, por intermédio de
seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____________________________ , CPF nº _______________________, doravante
denominada LICITANTE, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____ do Ministério Público do Estado da
Bahia, DECLARA, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência do ambiente
Tecnológico do Ministério Público do Estado da Bahia e de todas as informações e condições gerais e locais para
cumprimento das obrigações objeto da licitação, de modo a ter analisado todas as condições e peculiaridades que possam,
de qualquer forma, influenciar sobre o custo, a preparação da proposta e a execução do objeto da licitação, assumindo total
responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos
relacionados ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato.
DECLARA, ademais, que foi oportunizada a faculdade de realizar vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital.
Salvador, _____de __________________ de 20___.
_____________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF
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- MODELO VIII DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________ , CPF nº _______________________, doravante denominada
LICITANTE, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____ do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, para os
fins do disposto no §6º do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, que disporá de pessoal técnico especializado conforme relação abaixo,
adequado e aderente ao estipulado no item de Qualificação Técnica da HABILITAÇÃO deste edital e no ANEXO V – Especificações
Técnicas Detalhadas (item 3.3), estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei
estadual no 9.433/2005, sem prejuízo das demais sanções cíveis, administrativas e penais, além das cominações cabíveis.
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
INDICAÇÃO
FUNÇÃO
Coordenador
(Preposto)

NOME
COMPLETO

CPF

FORMAÇÃO
(nível superior completo)

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Técnico

CAPACITAÇÃO /
CERTIFICAÇÃO

CONHECIMENTO
TÉCNICOS

Não exigido

Gerente de Projetos
Administrador de Banco de
Dados para montagem do
ambiente de banco de
dados MS SQL Server

Não exigido

Analista de Sistemas

Não exigido

Analista
Desenvolvedor
para Aplicativos Móveis
Analista Desenvolvedor na
plataforma Java
Analista desenvolvedor na
plataforma ASP.NET (versão
3.5 ou 4.8) e MS SQL Server
2008
Analista desenvolvedor na
plataforma ASP.NET (versão
3.5 ou 4.8) e MS SQL Server
2008
Analista desenvolvedor na
plataforma ASP.NET (versão
3.5 ou 4.8) e MS SQL Server
2008
Analista desenvolvedor na
plataforma ASP.NET (versão
3.5 ou 4.8) e MS SQL Server
2008
Analista desenvolvedor na
plataforma ASP.NET (versão
3.5 ou 4.8) e MS SQL Server
2008
Especialista em Contagem
de Pontos de Função

Não exigido
Não exigido

Não exigido

Não exigido

Não exigido

Não exigido

Não exigido

Salvador, _____de __________________ de 20___.
_____________________________________________________________
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL

- MODELO IX -

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da carteira de identidade nº_______, inscrito no CPF nº.______,
residente e domiciliado na(o)________, representante legal da empresa ______________, inscrita no CNPJ _______________, DECLARO,
sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos referentes ao procedimento
licitatório Pregão Eletrônico nº ____/_____ são autênticas e condizem com os documentos originais.
Salvador, _____de __________________ de 20___.
_____________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF
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ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO:
1.1.1 Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da
Informação, na modalidade fábrica de software, compreendendo serviços de planejamento, documentação,
desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas da informação, pesquisa e inovação tecnológica, plantão e
sobreaviso, dimensionados por meio da técnica de Análise de Pontos de Função – APF, de acordo com as especificações,
condições, métricas e os níveis mínimos de desempenho e qualidade estabelecidos neste instrumento e nos seguintes
apensos:
1.1.1.1 APENSO I - Especificações Técnicas Detalhadas (ETD): Indica o detalhamento dos serviços bem como a forma
de execução e aceite;
1.1.1.2 APENSO II - Níveis Mínimos de Serviços: estabelecidos como parâmetro para este instrumento, define regras,
conceitos e parâmetros de aceitação e mensuração da entrega dos serviços objeto da contratação, indicadores de
desempenho, além de estabelecer prazos de atendimento e/ou execução;
1.1.1.3 APENSO III - Roteiro de Métricas para Desenvolvimento de Software: roteiro a ser seguido durante a execução
contratual, através do que ficam definidas regras e convenções relativas ao processo de contagem e aferição em
Análise de Ponto de Função – APF;
1.1.1.4 APENSO IV - Relação de sistemas e respectivo tamanho funcional, baseado em contagem estimada ou
detalhada;
1.1.1.5 APENSO V - Arquitetura tecnológica e ambiente de desenvolvimento atuais do MPBA, que deverá ser
suportada pela CONTRATADA;
1.1.1.6 APENSO VI - Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software (MGDS);
1.1.1.7 APENSO VII - Modelo de Gestão e Desenvolvimento Ágil de Software (MGDAS).
1.1.2 Incluem-se ainda no objeto contratual todas as despesas e custos necessários à plena execução do objeto, tais como
aquelas relativas a insumos, mobiliários, equipamentos, softwares, deslocamentos e mão de obra especializada para a
execução dos serviços;
1.2 NATUREZA DOS SERVIÇOS
1.2.1 DO ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇOS COMUNS
1.2.1.1 Os serviços objetos deste instrumento a serem contratados se enquadram como Serviços Comuns, conforme art.
14 da IN 5 de 26/05/2017, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão definidos de forma objetiva no
APENSO I - Especificação Técnica Detalhada e no APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço.
1.2.2 SERVIÇOS CONTINUADOS
1.2.2.1 Tendo em vista a dependência de ferramentas tecnológicas para a execução das atividades fim e meio do Ministério
Público do Estado da Bahia (MPBA), os serviços descritos nesta contratação caracterizam-se como de natureza continuada,
pois a sua indisponibilidade paralisa as atividades do MPBA e traz prejuízos a prestação de serviços essenciais ao cidadão.
1.2.2.2 Relativo à caracterização dos serviços como continuados, a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008
autoriza e define a contratação desses serviços continuados, in verbis: "Art. 6º Os serviços continuados que podem ser
contratados de terceiros pela Administração são aqueles que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento
da missão institucional do órgão ou entidade, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97".
1.2.2.3 A definição de serviços continuados tem entendimento uniforme na doutrina. Para Jessé Torres Pereira Juniors,
"execução continuada é aquela cuja falta paralisa ou retarda o serviço, de sorte a comprometer a correspondente função
estatal ou paraestatal.".
1.2.2.4 Da mesma forma, Marçal Justen Filho leciona que "Na continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência
da necessidade pública a ser satisfeita, ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas
permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro.".
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1.2.2.5 Ademais, serviço continuado, na lição do professor Diógenes Gasparini "é o que não pode sofrer solução de
continuidade na prestação que se alonga no tempo, sob pena de causar prejuízos à Administração Pública que dele
necessita. Por ser de necessidade perene para a Administração Pública, é atividade que não pode ter sua execução
paralisada, sem acarretar-lhe danos. É, em suma, aquele serviço cuja continuidade da execução a Administração Pública
não pode dispor, sob pena de comprometimento do interesse público.".
1.2.2.6 Ainda, o jurista Ivan Barbosa Rigolin afirma que serviço contínuo "significa aquela espécie de serviço que
corresponde a uma necessidade permanente da Administração, não passível de divisão ou segmentação lógica ou razoável
em unidades autônomas; nem módulos, nem fases, nem etapas independentes, porém prestado de maneira seguida,
ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo, ou de outro modo posto à disposição em caráter permanente, em regime
de sobreaviso ou prontidão.".
1.2.2.7. Ademais, 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. O modelo de
contratação proposto tem pagamento realizado por serviço, não exigindo alocação exclusiva de mão-de-obra.
1.2.3 INDICAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
1.2.3.1 Para a prestação dos serviços objeto desta contratação, não haverá disponibilização de pessoal da futura
contratada, em tempo integral, nas instalações do MPBA.
1.3 VALOR REFERENCIAL
1.3.1 UNIDADE(s) DE MEDIDA ADOTADA(S)
1.3.1.1 Para o item 1, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, a unidade utilizada será o Ponto de Função - PF que
representa o tamanho funcional de uma demanda de software baseada na avaliação padronizada dos requisitos de sistema.
1.3.1.2 Para o item 2, Serviço de Sustentação de Sistemas de Informação, a unidade utilizada será o Ponto de
Função Sustentado – PFS, que é similar ao PF, representa o tamanho funcional de um sistema em sustentação. Desta
forma, a remuneração deste serviço será baseada no valor unitário do PFS vezes o tamanho funcional do sistema
sustentado em PF, a saber:
VALOR DE CADA
OS de Sustentação =

Valor unitário PFS

x

Tamanho do sistema
sustentado (em PF)

Exemplo:
Valor PFS (fictício) = R$ 28,53
Tamanho do Sistema X em PF (fictício) = 1.000 PF
VALOR DA OS = R$28,53 x 1.000 = R$ 28.530,00
1.3.1.3 Para o item 3, Plantão e Sobreaviso, a unidade utilizada será Hora de Serviço Técnico – HST, de modo que, cada 1
HST equivale 1 Hora de plantão e sobreaviso.
1.3.2 QUANTITATIVO(S) ESTIMADO(S) DEFINIDO(S) E DO VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO
1.3.2.1 O valor global anual estimado, tendo em vista que o serviço é sob demanda, estabelecido para a licitação é de R$
6.104.614,95 (seis milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), conforme
quantitativos estimados de itens e valores discriminados a seguir:

Item

Descrição resumida

Unidade de
medida

Quantidade
estimada

Valor
unitário
máximo
estimado
(R$)

Valor total máximo
estimado
(R$)

LOTE ÚNICO
Serviço
de
Planejamento,
Documentação, Desenvolvimento e
Manutenção
de
Sistemas
de
Informação e Inovação tecnológica.
Serviço de Sustentação de Sistemas
de Informação.

1

2
3

Plantão e Sobreaviso

Ponto de Função PF
Ponto de Função
Sustentado - PFS
Hora de
Serviço
Técnico - HST

3.000

951,00

2.853.000,00

100.000

28,53

2.853.000,00

6.000

66,42

398.520,00

VALOR TOTAL ANUAL MÁXIMO

6.104.614,95
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2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1 O objetivo da presente contratação é prover meios à DTI que viabilizem a continuidade dos serviços de desenvolvimento
e sustentação de sistemas, permitindo o cumprimento de sua atribuição precípua através da Coordenação de
Desenvolvimento de Sistemas de prover ao MPBA de sistemas informatizados integrados com atualização tecnológica
contínua, através da contratação de empresa para prestação de serviços técnicos em Desenvolvimento e Manutenção de
sistemas de informação nas plataformas ASP.Net/C#, PHP, Java, Android, iOS e outras com estimativa de tamanho realizada
por meio da técnica de Análise de Pontos de Função. A contratação do objeto deste Termo de Referência tem amparo legal
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente nas normas da Lei Estadual nº 9.433 de 01 de março de 2005 e
suas alterações, bem com o as demais condições e exigências contidas neste documento.
2.2 O presente documento foi elaborado em consonância com o Plano Estratégico 2011-2023 do MPBA, o Plano Estratégico
de Tecnologia da Informação (PETI), o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e com os princípios contidos nos
instrumentos legais vigentes referentes a contratações de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito Ministério Público
Brasileiro, notadamente, a Resolução 102 de 23/09/2013 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
2.3 Desse modo, o planejamento aqui descrito contém os elementos essenciais fixados nas referidas normas, descritos de
forma a subsidiar a instrução do procedimento licitatório e a participação dos interessados em concorrer no certame.
2.4 JUSTIFICATIVA DA DEMANDA
2.4.1 De acordo com o Ato Normativo 010/2018 do MPBA, que dispõe sobre a organização da Superintendência de Gestão
Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia - MPBA, define como competência da Diretoria de Tecnologia da
Informação – DTI através da Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas, no art. 11, inciso II, alínea a, planejar,
desenvolver, manter, avaliar e aperfeiçoar os sistemas informatizados, bem como os meios necessários à obtenção,
utilização, oferta e prestação de informações e serviços eletrônicos em articulação com a Coordenadoria de Gestão
Estratégica, Comissão de Gestão da Informação e Comitê Estratégico de TI; bem como na alínea e, gerenciar atividades de
projeto, desenvolvimento e manutenção de sistemas realizados por fábrica de software externa.
2.4.2 Ademais, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), válido pelo período de 2014 a 2023, alinhado
com Planejamento Estratégico Institucional (2011-2023) do MPBA, prever como Objetivo Estratégico – Prover sistemas
eficazes e alinhados a estratégia da instituição; e tem como uma das estratégias de TI: Alinhar o desenvolvimento de sistemas
às necessidades do órgão.
2.4.3 A Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas – CDS, tem
a responsabilidade de planejar e controlar a execução de projetos relacionados ao desenvolvimento e manutenção de
sistemas, os recursos aplicados, o orçamento envolvido e o cumprimento dos prazos estabelecidos.
2.4.4 Atualmente, a CDS é responsável por cerca de 20 (vinte) sistemas corporativos, sendo 3 (três) na plataforma mobile
para Android e um destes também para o iOS; um na plataforma PHP e os outros na plataforma ASP.Net/C# nas versões 1.1,
3.5, 4.0 e Core. Possui também em seu portifólio, 10 (dez) projetos de sistemas em andamento na Fábrica de Software por
consequência do objeto do contrato em andamento.
2.4.5 Além desse portfólio de sistemas de informação, existem cerca de 30 (trinta) projetos de sistemas priorizados pelo CETI
– Comitê Estratégico de TI, que é o órgão responsável por deliberar e priorizar as demandas de sistemas para a DTI. Destes
projetos, todos são candidatos a construção na modalidade de fábrica de software.
2.4.6 Atualmente a equipe da UDS é formada por 30 servidores, sendo um destes o coordenador da Unidade, três atuam
como líderes de projetos de sistemas e os outros estão distribuídos em cinco equipes: Testes, Sustentação, Novos Projetos,
Sistema IDEA e Sistema SIGA. A equipe de Teste possui 3 (três) analistas e é responsável por realizar testes funcionais e não
funcionais nos sistemas entregues pela Fábrica, além de dá apoio na realização de testes de sistemas desenvolvimento pela
própria equipe da CDS; a equipe de Sustentação possui 2 (dois) analista e é responsável por realizar manutenção corretiva e
pequenas evoluções em diversos sistemas implantados. A equipe de Novos Projetos é formada por 5 (cinco) analistas e é
responsável pela documentação de novos projetos ou releases e desenvolvimento de pequenos projetos. A equipe do
Sistema IDEA é responsável por realizar as manutenções corretivas e evolutivas, além de ajustes de dados no Sistema IDEA e
é formada por 11 (onze) analistas que atuam em ajustes de dados, atualização de documentação e desenvolvimento, além
de ter também uma equipe da Fábrica de Software para sustentação do sistema implantado. Por fim, a equipe do Sistema
SIGA é formada por 5 (cinco) analistas e responsável pelas manutenções corretivas e evolutivas do sistema SIGA - Sistema de
Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia.
2.4.7 A capacidade produtiva atual da CDS está no seu limite, pois todas as equipes supracitadas estão sobrecarregas e não
conseguem dá vazão no ritmo desejado de todas as demandas de sistemas encaminhadas para a DTI.
2.4.8 Em face ao exposto, é fundamental o estabelecimento de novo contrato com empresa especializada na prestação de
serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, objetivando dar continuidade ao provimento dos serviços sem os
quais restaria inviabilizada a sustentação de ferramentas tecnológicas essenciais aos deveres do MPBA.
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2.5 RELAÇÃO ENTRE DEMANDA E SERVIÇO
2.5.1. Demandas provenientes do Contrato Vigente
2.5.1.1 Atualmente o CONTRATANTE possui um contrato de Serviço de Desenvolvimento de Software (Fábrica de Software)
sob a administração da DTI/CDS cujo objeto é a prestação de serviço de desenvolvimento de software na área de Tecnologia
da Informação, compreendendo o levantamento de necessidades, requisitos e especificação de sistemas, projeto,
implementação, treinamento e implantação de sistemas, além de adaptação e correção de sistemas de informação conforme
as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.”.
2.5.1.2 O contrato vigente tem como demandas em andamento o desenvolvimento e manutenção de 5 (cinco) projetos de
sistemas de informação. Destes, 2 (dois) estão em fase de testes de aceitação pela equipe do CONTRATANTE para
posteriormente serem homologados pelos respectivos gestores e então instalados no ambiente de produção. Os outros 3
(três) projetos estão em desenvolvimento pela CONTRATADA e tem previsão de serem concluídos até 28/01/2020, data limite
da vigência do contrato atual. Além destes, 4 sistemas estão em Sustentação e totalizam mais de 3.000 pontos de função.
2.5.1.3 Diante do exposto acima, fica claro que existe demanda suficiente de manutenções corretivas e evolutivas que
surgirão devido à entrada desses sistemas em produção. Sabe-se que quando um sistema entra em ambiente de produção
existe uma tendência de que usuários solicitem melhorias e novas funcionalidades, além de solicitar correções de defeitos
que não foram identificados durante as fases de Teste e Homologação.
2.5.2 Demandas Provenientes dos Sistemas em Produção
2.5.2.1 Atualmente, a DTI é responsável por cerca de 25 (vinte e cinco) sistemas corporativos, sendo 3 (três) na plataforma
mobile para Android e um destes também para o iOS; um na plataforma PHP e os outros na plataforma ASP.Net/C# versão
3.5, 4 ou Core. Com base na ferramenta utilizada pela DTI para registros de todas as demandas de manutenção corretiva e
evolutiva, SDG – Sistema de Gerenciamento de Demandas, observou-se que uma média de 48 (quarenta e oito) defeitos
registrados por mês e de 28 (vinte e oito) registros de melhorias de sistemas. Ressalta-se que, entendeu-se por registros de
melhorias de sistemas qualquer solicitação de criação de novas funcionalidades ou mudança de funcionalidades existentes,
contemplando:
a) Alteração de posição de campos da tela;
b) Melhorias na ortografia;
c) Inclusão/Alteração de mensagens de usuário;
d) Disposição e ordenação de campos da tela;
e) Formatação de campos de dados;
f) Inclusão/exclusão de campos na tela;
g) Inclusão de novas ações numa tela;
h) Alteração de regra de negócio;
2.5.3 Demandas Provenientes do Backlog de Novos Sistemas ou Releases
2.5.3.1 A DTI/CDS mantém um backlog de novos sistemas ou releases que já foram formalmente solicitados para o Comitê
Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI, órgão do MPBA responsável por priorizar as demandas de novos sistemas
que serão atendidos pela DTI/CDS. Atualmente existem cerca de 30 projetos de novos sistemas ou releases registrados no
backlog que não foram atendidos até o momento pelo fato da equipe da CDS está atuando no limite da sua capacidade
produtiva. Alguns destes projetos já passaram pelo mapeamento de negócio e estão aguardando serem iniciados a análise e
projeto do sistema desejado.
2.5.3.2 Além disso, a CDS possui em seu portifólio, projetos de sistemas em fase de levantamento de requisito ou projeto
técnico que irão para desenvolvimento, em parte ou no todo, apenas após realização do novo contrato de Fábrica de
Software, objeto deste Termo de Referência.
2.5.3.3 Além das novas necessidades identificadas que caracterizam a demanda emergente do MPBA, existem sistemas que
demandam evoluções. Novas funcionalidades referentes as exigências do negócio e/ou por determinação legal para se
manterem operacionais e em bom estado de uso.
2.5.3.4 As demandas priorizadas para desenvolvimento de novos sistemas ou releases provenientes do backlog de sistemas
e as demandas de evolução dos sistemas implantados são elegíveis para o objeto deste termo de referência.
2.6 RESULTADOS ESPERADOS COM A CONTRATAÇÃO
2.6.1 Continuidade do cumprimento das atribuições precípuas da DTI/UDS;
2.6.2 Continuidade do desempenho dos processos de negócios que são apoiados por soluções tecnológicas, bem como dos
serviços públicos essenciais prestados pelo MPBA e deles dependentes;
2.6.3 Manutenção da capacidade do MPBA em atender os seus objetivos por meio da utilização dos recursos de Tecnologia
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da Informação, atendendo os requisitos de efetividade, eficiência, integridade, disponibilidade e conformidade legal.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.1. Conforme definido no documento APENSO I - Especificações técnicas detalhadas (ETD).
4. REQUISITOS DA SOLUÇÃO
4.1 Conforme definido no documento APENSO I - Especificações técnicas detalhadas (ETD).
5. MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5.1. Conforme definido no documento APENSO I - Especificações técnicas detalhadas (ETD).
5.2. Conforme definido no documento APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço (NMS).
6. ELEMENTOS DE GESTÃO DO CONTRATO
Gestor:
Fiscal técnico:
Fiscal requisitante:
Fiscal administrativo:
Fiscal do Contrato (Principal):
Fiscal do Contrato (Suplente):

Yuri Gonzalez Araújo
Wagner de Oliveira Porto
Alex Nério de Andrade Bomfim
Jorge Alberto dos Santos Conceição
Alex Nério de Andrade Bomfim
Wagner de Oliveira Porto

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Cód. Unidade
Orçamentária/Gestora
40.601/0003

Ação (P/A/OE)
7626
5108

Região
9900

Destinação de Recursos
100

Natureza da Despesa
44.90.40

8. DOS CRITÉRIOS LICITATÓRIOS
8.1 TIPO DE LICITAÇÃO
8.1.1 Tipo de Licitação: Menor Preço;
8.1.2 Modalidade: Pregão;
8.2 CRITÉRIO(S) DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA
8.2.1 O critério de análise e julgamento da proposta de preços será o de MENOR PREÇO pelo Valor GLOBAL do lote único.
8.2.2 A proposta deverá conter os valores unitários e total do Ponto de Função (PF) para desenvolvimento e manutenção de
sistemas, do Ponto de Função de Sustentação (PFS), da HST para Plantão e Sobreaviso e o valor total da proposta, expresso
em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, nele incluídos todos os impostos, taxas, salários, encargos sociais
e trabalhistas, contribuições previdenciárias e demais obrigações e despesas de qualquer natureza necessária à perfeita
execução dos serviços especificados no objeto desta licitação.
8.2.3 Nos preços computados estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento do contrato, inclusive
todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado
pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, planejamentos, gerenciamentos, implantações, execuções, testes,
contagens, configurações, atualizações, codificações, especificações, customizações, migrações, atendimentos, apurações,
transportes de qualquer natureza, deslocamentos, alimentação, viagens, assistência técnica, garantia, manutenção,
ferramentas, materiais e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.
8.2.4 O valor do Ponto de Função de Sustentação (PFS) não poderá ser superior a 3% (três por cento) do valor do Ponto de
Função (PF) de desenvolvimento e manutenção de sistemas.
8.2.5 A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas
neste Termo de Referência e apensos pertinentes, com especificações claras e completas do objeto, observando-se todas as
exigências nele constantes.
8.3 NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
8.3.1 Não será exigida apresentação de amostra para o serviço a ser contratado.
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8.4 DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
8.4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.4.1.1 Comprovação de Capacidade Técnica
8.4.1.1.1 A comprovação de Capacidade Técnica será comprovada através da apresentação de um ou mais ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que a LICITANTE
executou serviços de características semelhantes à do objeto da licitação, relativamente às seguintes parcelas de maior
relevância e valor significativo:

Item

1
2

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR
SIGNIFICATIVO
Serviço de Documentação,
Desenvolvimento e Manutenção de
Sistemas de Informação.
Serviço de Sustentação de Sistemas de
Informação.

QUANTITATIVO TOTAL
(100%)

COMPROVAÇÃO MÍNIMA

3.000 PF

1.500 PF

100.000 PFS em 12
meses

8.000 PFS em 12 meses

8.4.1.1.1.1 Para a parcela de maior relevância e valor significativo referente aos serviços de Documentação,
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação, será considerada habilitada a licitante que comprovar a
execução do quantitativo mínimo indicado de 1.500 (um mil e quinhentos) Pontos de Função (PF), distribuídos conforme
segue abaixo:
8.4.1.1.1.1.1 Pelo menos 1(um) ou mais atestados de capacidade técnica, comprovando que a empresa já executou, de
forma satisfatória, Serviço de Desenvolvimento de Software em projeto com tamanho de pelo menos 400 (quatrocentos)
pontos de função, utilizando metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada em orientação a objetos e ferramenta
case, alusivas à especificação, modelagem, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação para
ambiente Web, utilizando ASP.Net/C# (versão 3.0 ou superior) com banco de dados MS SQL Server 2008 ou superior;
8.4.1.1.1.1.2 Pelo menos 01 (um) atestado comprovando entrega de projeto de sistema com tamanho mínimo de 100
(cem) pontos de função, que tenha sido formalmente concluído e entregue ao cliente, desenvolvido como aplicativos
nativos para Android (versão 4.0 ou superior) ou iOS (versão 5 ou superior), ou baseado em plataforma híbrida para
funcionamento tanto no Android quanto no iOS.
8.4.1.1.1.1.3 Pelo menos 01 (um) atestado comprovando entrega de projeto de sistema com tamanho mínimo de 200
(duzentos) pontos de função, que tenha sido formalmente concluído e entregue ao cliente e tenha sido desenvolvido em
.Net ou Angular, utilizando framework ORM (Mapeamento Objeto-Relacional) NHibernate, Entity Framework ou outro;
8.4.1.1.1.1.4 Pelo menos 01 (um) atestado com utilização das tecnologias Java, JSF (Java Server Faces) ou Angular e
Hibernate ou outro framework ORM; com servidor de aplicação Tomcat, JBoss ou Wildfly, com tamanho mínimo de 200
(duzentos) pontos de função.
8.4.1.1.1.1.5 Pelo menos 01 (um) atestado com utilização da ferramenta Enterprise Architect versão 9 (ou superior) ou
outra ferramenta CASE para modelagem de diagramas UML e modelagem de dados em projetos de sistema com tamanho
mínimo de 100 (cem) pontos de função;
8.4.1.1.1.1.6 Pelo menos 01 (um) atestado com utilização de testes unitários com a ferramenta JUNIT ou outro framework
para desenvolvimento de projeto de sistema com tamanho mínimo de 100 (cem) pontos de função;
8.4.1.1.1.1.7 Pelo menos 01 (um) atestado comprovando entrega de projeto de sistema utilizando metodologia SCRUM
ou baseada nela, que tenha sido formalmente concluído e entregue ao cliente com tamanho mínimo de 200 (duzentos)
pontos de função;
8.4.1.1.1.1.8 Pelo menos 1(um) atestado de capacidade técnica, comprovando que a empresa já executou de forma
satisfatória, serviços de desenvolvimento e manutenção de software com tamanho mínimo de 200 (duzentos) pontos de
função, utilizando Ciclo de Vida do Projeto (RUP) e compreendendo as seguintes fases e artefatos de projeto:
a. Requisitos de Sistemas (Glossário, Documento de Visão e de Funcionalidades do Sistema, Protótipo de Interface
do Usuário, Definição de Regras de Negócio, Especificação de Requisitos de Software funcionais e não funcionais);
b. Análise, Projeto e Implementação (Caso de Uso, Modelo de Dados, Código Fonte);
c. Diagramas UML (diagrama de Sequência, diagrama de Classes);
d. Casos e Scripts de Testes;
e. Documento de Implantação.
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Justifica-se a distribuição dos PF, tendo em vista a necessidade de verificar se a licitante executou serviços nas principais
tecnologias usadas pelo CONTRATANTE e aplicando os processos de desenvolvimento desejados.
Ressalta-se que as pontuações exigidas abaixo para cada atestado se justificam em virtude de a maioria dos sistemas do
CONTRATANTE possuírem tamanho funcional superior a 200 PF, chegando a 3.200 PF.
Ademais, a quantidade de PF exigidos para o item 8.4.1.1.1.1.1 se justifica pelo fato de que os principais sistemas utilizados
pelo MPBA com base na arquitetura ASP.NET/C# (versão 3.5 ou superior) e banco de dados MS SQL Server 2008 ou superior,
possuírem individualmente tamanho funcional superior a 400 PF, igualmente chegando a 3.200 PF.
8.4.1.1.1.2 Para a parcela referente aos serviços de Sustentação de Sistemas de Informação, será considerada habilitada a
licitante que comprovar a execução do quantitativo mínimo indicado de 8.000 (oito mil) Pontos de Função Sustentados em
12 (doze) meses, consideradas as seguintes premissas:
I.

Cada sistema sustentado deverá:
a.
b.
c.

Possuir tamanho de, pelo menos, 100 (cem) Pontos de Função;
Contemplar atividades de manutenção corretiva e evolutiva;
Tenha previsão de atendimento baseado em ANS (Acordo de Nível de Serviço);

II.

Pelo menos um sistema deverá se tratar de software na plataforma ASP.Net/C# (versão 3.0 ou superior) e MS
SQL Server (versão 2008 ou superior);

III.

Todos os sistemas devem ser para plataforma web, baseados nas tecnologias ASP.Net/C#, PHP, Angular
JavaScript e/ou Java;

IV.

Será admitido o somatório de atestados e/ou de sistemas sustentados, desde que se refiram a mesmo período
de execução contratual.

V.

Serão admitidos atestados de capacidade técnica que comprovem a realização do serviço de sustentação de
sistemas ou de manutenção de sistemas no período de 12 meses.

Justifica-se a exigência tendo em vista a necessidade de verificar se a licitante executou no período de 12 meses, de forma
satisfatória, os serviços de manutenção e sustentação de sistemas baseado em ANS (Acordo de Nível de Serviço). Ademais,
tem-se que o CONTRATANTE possui sistemas com tamanhos que variam de 100 (cem) PF a 3.200 (três mil e
duzentos) PF majoritariamente baseados na plataforma Web nas tecnologias ASP.Net/C# ou Angular/.Net Core que
poderão ser mantidos pelo serviço de Sustentação de Sistemas de Informação.
Além disso, esclarece-se a restrição relativa à identidade de períodos de execução (para a hipótese de somatório de
atestados/sistemas), tendo em vista que se pretende verificar a capacidade técnico-operacional da licitante em
manter, concomitante e satisfatoriamente, a execução de serviços de sustentação para o volume mínimo indicado (8.000
pontos a cada 12 meses).
Justifica-se a exigência tendo em vista a necessidade de verificar se a licitante executou anualmente, de forma satisfatória,
os serviços de manutenção e sustentação de sistemas baseado em ANS (Acordo de Nível de Serviço). Ademais, tem-se que
o CONTRATANTE possui sistemas com tamanhos que variam de 100 (cem) PF a 3.000 (três mil) PF que poderão ser mantidos
pelo serviço de Sustentação de Sistemas de Informação.
Além disso, esclarece-se a restrição relativa à identidade de períodos de execução (para a hipótese de somatório de
atestados/sistemas), tendo em vista que se pretende verificar a capacidade técnico-operacional da licitante em manter,
satisfatoriamente, a execução de serviços de sustentação para o volume mínimo indicado (36.000 pontos a cada 12 meses).
8.4.1.1.2 Critério de conversão - Para atestados de capacidade técnica baseados em horas de desenvolvimento, deve-se
utilizar o seguinte fator de conversão:
8.4.1.1.2.1

ASP.Net/C#: 8 horas / PF

8.4.1.1.2.2

Java: 10 horas / PF

8.4.1.1.2.3

PHP: 8 horas / PF

8.4.1.1.2.4

Outras tecnologias: 10 horas / PF

8.4.1.1.3 Todos o(s) Atestado(s) devem conter adicionalmente as seguintes informações:
a) razão social da empresa declarante, a identificação do nome e a assinatura do responsável declarante, bem como
o número do telefone e/ou e-mail para contato;
b) Denominação do(s) serviço(s) realizados na vigência do respectivo contrato;
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c) Local e período de realização dos serviços;
d) Ambiente tecnológico;
e) Gerenciador de banco de dados utilizado;
f) Linguagem de programação;
g) Ferramenta case utilizada.
8.4.1.1.3.1 Alternativamente, as informações de contato do declarante (item “a” acima, parte final) poderão constar no
corpo do atestado ou em outro documento fornecido pela licitante.
8.4.1.1.4 Será admitido que as informações requeridas nos itens 8.4.1.1.1 a 8.4.1.1.3 que não constem expressamente no(s)
atestado(s) de capacidade técnica, sejam comprovadas através de documentos àquele(s) complementares, desde no(s)
mesmo(s) referido(s), a exemplo de contrato ou relatório de medição de resultado emitido pela mesma pessoa jurídica
declarante.
8.4.1.1.5 Um mesmo atestado de capacidade técnica pode suprir mais de um dos requisitos listados anteriormente.
a) Na hipótese de apresentação de mais de 1 (um) atestado, será permitido o somatório das quantidades neles
referidas.
b) Será permitido o somatório de atestados de diversos contratos e/ou clientes, em qualquer proporção de ponto de
função (PF), desde que o volume e as características dos serviços atendam às exigências mínimas descritas no item
em avaliação.
8.4.1.1.6 Para fins de habilitação técnica, será considerado ainda o somatório da quantidade indicada nos atestados de
capacidade técnica, caso a LICITANTE apresente mais de um documento.
8.4.1.1.7 Os atestados apresentados poderão ser objeto de diligência a critério do CONTRATANTE, para verificação da
autenticidade do conteúdo e da execução satisfatória de objeto compatível com as características do objeto licitado, tanto
do ponto de vista do processo de software e das normas técnicas que regulamentam esses serviços, quanto em termos de
quantidades e prazos demandados.
8.4.1.1.8 Caso seja apurada alguma divergência entre os termos do atestado de capacidade técnica e a realidade constatada
nas diligências, além da desclassificação no certame, a LICITANTE estará sujeita às penalidades cabíveis.
8.4.1.1.9 Caso os atestados sejam emitidos por pessoa de direito privado, não serão aceitos aqueles emitidos por empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da LICITANTE. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo
empresarial aquelas controladas ou controladoras da LICITANTE, ou que tenha pelo menos uma pessoa jurídica que seja
sócia ou possua vínculo com a LICITANTE ou empresa emitente do atestado.
8.4.1.2 Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos
8.4.1.2.1 Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo constante em edital.
8.4.1.2.2 Ficará franqueada às licitantes a faculdade de realizar visita técnica junto a DTI do MPBA, para o devido
conhecimento e uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos serviços objeto desta
licitação, bem como do grau de dificuldade do objeto contratual.
8.4.1.2.2.1 Para o saneamento de dúvidas e/ou esclarecimentos com a área técnica (DTI) acerca de termos e
condições previstos em edital e seus anexos, deverão ser priorizados os atendimentos com o uso de recursos
de tecnologia da informação, a englobar videoconferências, contatos telefônicos ou e-mails,
agendados através do e-mail cds.coordenacao@mpba.mp.br ou telefone (71) 3103-0212/0568.
8.4.1.2.2.2 Considerando a situação de emergência sanitária existente no País, em razão de
pandemia de Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, bem assim as Portarias nº
519/2020 e nº 538/2020 do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, as quais limitam o acesso presencial às
sedes físicas do MPBA, qualquer visita às instalações físicas deste deverá ser realizada quando
for indispensável, situação em que deverá ser previamente agendada com a equipe técnica da Coordenação
de Desenvolvimento de Sistemas, por meio dos contatos acima indicados.
8.4.1.2.2.3 O agendamento deverá ocorrer com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas à sua
realização, a partir do primeiro dia útil após a publicação do Edital, e poderá ocorrer até 2 (dois) dias úteis antes
da data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública.
8.4.1.2.2.4 As visitas ocorrerão durante o horário de 08h às 12h e de 14h às 18h, e serão acompanhadas por
servidores do MPBA e deverão ocorrer nas dependências da Diretoria de Tecnologia da Informação do MPBA,
localizada na 5ª Avenida, n° 750, do Centro Administrativo da Bahia - Salvador, BA - CEP 41.745-004.
8.4.1.3 Declaração de Disponibilidade de Equipe Qualificada
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8.4.1.3.1 Deverá ser apresentada declaração formal, emitida por representante legal da licitante, que contenha relação
dos membros da equipe técnica mínima que será responsável pela execução dos serviços, conforme regras e condições
estabelecidos no ANEXO I - Especificações Técnicas Detalhadas, item 3.3.
8.4.1.3.1.1 Para fins de habilitação, deverá haver disponibilidade de, no mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

01 (um) profissional para atuar como Coordenador Técnico (Preposto);
01 (um) profissional para atuar como Gerente de Projetos (profissional distinto do coordenador indicado);
Um Administrador de Banco de Dados para montagem do ambiente de banco de dados MS SQL Server;
01 (um) Analista de Sistemas;
01 (um) Analista Desenvolvedor para Aplicativos Móveis;
01 (um) Analista Desenvolvedor na plataforma Java;
05 (cinco) Analistas Desenvolvedores na plataforma ASP.NET (versão 3.5 ou 4.8) e MS SQL Server 2008;
01 (um) especialista em Contagem de Pontos de Função;

8.4.1.3.1.2 Deverão ser declarados, minimamente, os seguintes dados relativos a cada profissional indicado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dados de identificação (nome completo e CPF);
Função a que estará vinculado na futura contratação;
Formação;
Experiência;
Capacitação específica (quando couber, conforme ANEXO V ao edital - item 3.3);
Conhecimentos técnicos;

8.4.1.3.1.2.1 A indicação de profissionais deverá obedecer às regras e condições estabelecidas no ANEXO V Especificações Técnicas Detalhadas (item 3.3)
8.4.1.3.1.3 Períodos de estágio não serão considerados como tempo de experiência profissional para efeito de
contagem do tempo mínimo de experiência exigido;
8.4.1.3.1.4 Poderão ser realizadas diligências pelo MPBA, a fim de comprovar as informações declaradas.

8.4.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.4.2.1 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deverá ser comprovada com os seguintes documentos:
8.4.2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (meses) da data de
apresentação da proposta.
8.4.2.1.2 DEMONSTRATIVO para aferição da CAPACIDADE FINANCEIRA do licitante indicando os índices de Liquidez Geral
(ILG) e Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro), nos termos da fórmula abaixo, aplicada sobre os
valores do Balanço Patrimonial do último exercício social:

AC + ARLP
ILG = --------------PC + PNC

AC
ILC = --------------PC

Legendas:
ILG = Índice de Liquidez Geral
ILC = Índice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
ARLP =Ativo Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante
8.4.2.1.2.1 O LICITANTE que apresentar a Situação Financeira da empresa com índices de resultado inferior a 1 (um
inteiro) deverá possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratação à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base
no INPC do IBGE
8.4.2.1.3 O Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo exigido é de 7% (sete por cento) do valor estimado para a
contratação, salvo a regra contida no item 8.4.2.1.2.1.
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8.4.2.1.4 CERTIDÃO NEGATIVA de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Caso
o documento não consigne prazo de validade, serão considerados 90 (noventa) dias.
8.5 CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO:
8.5.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante vencedora será convocada para assinatura do
instrumento de contrato, nos termos da MINUTA DE CONTRATO anexa ao edital de licitação, através de seu representante
legal ou outro mandatário com poderes expressos;
8.5.1.1. A convocação ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços
final ajustada e o atendimento pelo fornecedor deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação,
sob pena de decair seu direito à contratação/registro.
8.5.1.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento
fundamentado da adjudicatária.
8.5.1.1.2 Na hipótese de recusa do adjudicatário em assinar o(s) instrumento(s) de contrato, com consequente
decadência do direito à contratação, a Administração poderá revogar a licitação ou determinar ao(a) Pregoeiro(a)
que retorne à fase de aceitação de proposta e examine a melhor proposta subsequente, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital;
8.5.1.1.2.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo da eventual aplicação
das sanções administrativas e legais cabíveis à licitante vencedora originária, inclusive no que tange ao
enquadramento na cominação prevista no art. 184, VI, da Lei Estadual nº 9.433/2005;
8.5.2. As demais disposições e condições de execução contratual, inclusive aquelas previstas no artigo 79 da Lei Estadual nº
9.433/2005, tais como regime e forma de execução, recebimento do objeto, gerenciamento, vigência da contratação,
reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades, cancelamento de registro e rescisão contratual
estão estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO III e na minuta de contrato – ANEXO VI.
8.5.2.1. Poderá ser acrescentada à contratação qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua
proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao
Ministério Público do Estado da Bahia.

9. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
9.1 REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1.1 O regime de execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO baseada na abertura de Ordem de Serviço ou requisições
demandas registradas no Sistema de Gerenciamento de Demandas (SGD) e encaminhadas para a CONTRATADA.
9.1.2 Todas as especificações e regramentos que envolvem a forma de execução do contrato, bem como locais, prazos e
condições de execução dos serviços estão definidas no APENSO I – Especificação Técnica Detalhada e APENSO II - Níveis
Mínimos de Serviço.
9.1.3 Formalizado o contrato, a CONTRATADA deverá designar expressamente a seguinte equipe técnica mínima:
a)

01 (um) profissional para atuar como Coordenador Técnico (Preposto);

b)

01 (um) profissional para atuar como Gerente de Projetos (profissional distinto do coordenador indicado);

c)

01 (um) Administrador de Banco de Dados para montagem do ambiente de banco de dados MS SQL Server;

d)

01 (um) Analista de Sistemas;

e)

01 (um) Analista Desenvolvedor para Aplicativos Móveis;

f)

01 (um) Analista Desenvolvedor na plataforma Java;

g)

05 (cinco) analistas desenvolvedores na plataforma ASP.NET (versão 3.5 ou 4.8) e MS SQL Server 2008;

h)

01 (um) especialista em Contagem de Pontos de Função;

9.1.3.1 A comprovação da adequação dos perfis profissionais da equipe mínima indicada, nos termos do item 3.3 das
Especificações Técnicas Detalhadas e do item 2.10 e seguintes do contrato, deverá ocorrer no prazo máximo de 5
(cinco) dias após a publicação do contrato.
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9.1.3.1.1 A equipe mínima deverá ser composta, via de regra, pelos profissionais indicados à época da licitação.
Na hipótese de necessidade de substituição de quaisquer dos profissionais indicados, esta deverá ser sinalizada
pela CONTRATADA.
9.1.3.1.2 Será admitida a prorrogação do prazo para comprovação documental indicada no item 9.1.3.1, desde
que não haja qualquer prejuízo ao início da adequada execução contratual no prazo máximo indicado
no item 9.1.4.
9.1.3.2 A designação de que trata este item não implicará em custo adicional para o CONTRATANTE;
9.1.3.3 Os papeis de Coordenador Técnico (Preposto) e Gerente de Projetos deverão ser realizados por pessoas
distintas;
9.1.3.4 O Coordenador Técnico e Gerente de Projetos não poderão ser compartilhados com outros contratos;
9.1.3.5 A CONTRATADA deverá designar formalmente um substituto para o Preposto e um para o Gerente de Projetos
em suas ausências e/ou impedimentos, cabendo a estes as mesmas atribuições e responsabilidades do respectivo
titular;
9.1.4 A equipe técnica mínima deverá estar disponível em até 10 (dez) dias após a publicação do contrato.

9.2 SUBCONTRATAÇÃO
9.2.1 A utilização de mão de obra, pela CONTRATADA, para execução do contrato não ensejará, em nenhuma hipótese,
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
9.2.2 Os serviços contratados deverão ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade
funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA,
sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização;
9.2.3 São vedadas à CONTRATADA a subcontratação de mão de obra e a transferência a terceiros da execução dos serviços
objeto do presente instrumento, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da
CONTRATADA, desde que não impeçam os compromissos pactuados neste instrumento contratual.
9.2.3.1 Fica garantido o direito de regresso do CONTRATANTE, perante a CONTRATADA, para ressarcimento de toda
e qualquer despesa trabalhista, previdenciária ou de cunho indenizatório que venha a ser condenado a pagar, na
eventual hipótese de vir a ser demandado judicialmente, relativamente à execução do objeto contratual, por
qualquer empregado do CONTRATADO ou por qualquer pessoa que, ainda que irregularmente, execute o objeto
contratual.
9.3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
9.3.1 Os servidores da DTI/CDS – Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas serão responsáveis pelo aceite provisório
e definitivo dos serviços prestados pela CONTRATADA;
9.3.2 As condições para prestação dos serviços, recebimento dos entregáveis e prazo para adequação dos serviços
recusados estão especificados no APENSO I - Especificação Técnica Detalhada e APENSO II – Níveis Mínimos de Serviços.
9.4 GARANTIA DO SERVIÇO
9.4.1 Os produtos e serviços decorrentes da presente contratação deverão ser garantidos pela CONTRATADA durante toda
vigência do contrato, inclusive nas hipóteses de prorrogação da vigência do mesmo;
9.4.1.1 Quando no encerramento do contrato, caberá à CONTRATADA garantir os produtos e serviços produzidos e aceitos
durante os últimos 12 (doze) meses de vigência contratual, pelo prazo mínimo de mais 06 (seis) meses, contados da data
do encerramento contratual;
9.4.2 Todo o código e/ou documentação alterada em virtude de manutenção corretiva ou evolutiva estará em garantia.
Desta forma, caso seja observado que, ao corrigir um erro reportado, novos erros tenham sido inseridos na aplicação pela
CONTRATADA, suas correções não implicarão em novos custos para o CONTRATANTE;
9.4.3 Caberá a CONTRATADA, no período de garantia, sem ônus para o CONTRATANTE, responsabilizar-se por correções de
eventuais defeitos ou erros encontrados em qualquer tipo de serviço, artefato ou produto entregue, e também pela
ausência de artefatos obrigatórios e qualquer outra ocorrência que impeça o andamento normal dos serviços contratados,
mesmo aqueles já considerados aceitos.
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9.4.3.1 A CONTRATADA será igualmente responsável por corrigir qualquer não conformidade com o MGDS ou MGDAS que
tenha sido notificada pelo CONTRATANTE no período da garantia;
9.4.3.1.1 Para análise da não conformidade de que trata este item, será considerada a versão do MGDS/MGDAS que
estava vigente na abertura da Ordem de Serviço/requisição relacionada ao produto ou serviço em que foi identificada
a não conformidade;
9.4.4 A CONTRATADA deverá arcar com todas e quaisquer despesas necessárias à prestação dos serviços de garantia,
incluindo aquelas relativas ao eventual deslocamento de seus técnicos às instalações do CONTRATANTE;
9.4.5 O acionamento da garantia será realizado pelo CONTRATANTE, sempre que houver necessidade, por meio do Sistema
de Gerenciamento de Demandas - SGD.
9.4.6 Para atendimento das demandas de garantia, a CONTRATADA deverá observar os prazos previstos no APENSO II Níveis Mínimos de Serviço;
9.4.7 A CONTRATADA deverá prestar os serviços de garantia se valendo de técnicos devidamente capacitados, respeitadas
as qualificações técnicas mínimas exigidas, conforme APENSO I - Especificação Técnica Detalhada, item 3;
9.4.8 É facultado ao CONTRATANTE, em situações excepcionais ou emergenciais, realizar intervenções em código-fonte
produzido ou mantido pela CONTRATADA. Nestes casos, somente as classes ou arquivos fonte alterados ou impactados
pela alteração perderão a garantia;
9.4.9 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA deverá manter canal de comunicação por telefone, e-mail ou sistema
disponibilizado;
9.5 DO PREÇO:
9.5.1 A precificação dos serviços contratados pelo presente instrumento será com base no valor unitário licitado para Ponto
de Função (PF), Ponto de Função de Sustentação (PSF) ou Hora de Serviço Técnico (HST) multiplicado pelo quantitativo
previsto numa Ordem de Serviço.
9.5.2 O valor global anual estimado é baseado no somatório dos valores totais estimados para cada item de preço unitário;
9.5.2.1 O valor global anual é meramente estimativo, não cabendo à CONTRATADA, portanto, quaisquer direitos de
cobrança caso o montante estipulado não seja atingido durante a vigência deste instrumento, porquanto o pagamento
ocorrerá em razão da quantidade de serviços efetivamente contratados e recebidos definitivamente pelo CONTRATANTE;
9.5.3 Nos preços computados neste instrumento estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento
deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de
todo o pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, planejamentos, gerenciamentos,
implantações, execuções, testes, contagens, configurações, atualizações, codificações, especificações, customizações,
migrações, atendimentos, apurações, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, alimentação, viagens, assistência
técnica, garantia, manutenção, ferramentas, materiais e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração,
tributos e emolumentos;
9.6 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.6.1 O faturamento deverá ser realizado mensalmente, conforme Relatório Técnico de Atividades – RTA a ser apresentado
pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, nos termos do APENSO I - Especificação Técnica Detalhada, item 13;
9.6.1.1 A fatura e o RTA deverão englobar apenas as ordens de serviços/requisições que receberam o aceite definitivo no
mês anterior ao do faturamento, nos termos e em conformidade com a medição mensal estabelecida/realizada;
9.6.2 O valor relativo ao faturamento mensal deverá corresponder ao somatório dos valores definidos para todas as ordens
de serviços/requisições (iniciais e complementares, conforme o caso) aceitas definitivamente no período de medição
respectivo, descontados os eventuais percentuais de redução de valor apurados por não atendimento dos indicadores de
níveis de serviço previstos no APENSO II, conforme discriminado no RTA;
9.6.2.1 As faturas só poderão ser emitidas após o encaminhamento da nota de empenho pelo CONTRATANTE.
9.6.3 Para os serviços de Desenvolvimento e Manutenção sob demanda de sistemas, a critério exclusivo do CONTRATANTE, a
autorização para faturamento poderá ser realizada após a conclusão e aceite de cada uma das seguintes etapas do projeto, de
acordo com os valores e regras definidas neste instrumento:
9.6.3.1 Planejamento;
9.6.3.2 Modelagem de negócio, análise e especificação de requisitos;
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9.6.3.3 Modelagem do banco de dados;
9.6.3.4 Projeto de sistema;
9.6.3.5 Desenvolvimento e testes;
9.6.3.6 Homologação e Treinamento;
9.6.3.7 Implantação;
9.6.4 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de RTA, nota fiscal relativa à prestação dos
serviços e certidões cabíveis e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação,
desde que não haja pendência a ser regularizada;
9.6.4.1 A documentação deverá estar acompanhada das ordens de serviços e/ou requisições correspondentes;
9.6.4.2 Não serão aceitos, para efeito de pagamento, faturas, duplicatas ou quaisquer outros títulos ou documentos
apresentados por estabelecimento bancário ou terceiros;
9.6.4.3 As notas fiscais apresentadas deverão conter indicação do número do contrato e do CNPJ do CONTRATANTE;
9.6.4.4 As notas fiscais e/ou RTA contendo incorreções e/ou incompletudes serão devolvidos à CONTRATADA, com as
razões da devolução apresentadas formalmente pelo responsável pela fiscalização do contrato, para as devidas retificações,
e permanecerá pendente até que todas as medidas saneadoras sejam tomadas;
9.6.4.5 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização, de modo a não configurar hipótese de mora pelo
CONTRATANTE;
9.6.5 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham
como fato gerador o objeto da contratação;
9.6.6 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, na hipótese de figurar
como substituto tributário, de acordo com a legislação vigente;
9.6.7 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia;
9.6.8 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando a
data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore,
observado, sempre, o disposto no item 9.6.4.5;
9.7 REAJUSTAMENTO:
9.7.1 A eventual concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual – BA
nº. 7.433/2005, fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela CONTRATADA, atendidas as seguintes
condições:
9.7.1.1 Adotar-se-á o INPC/IBGE como índice oficial para o cálculo da variação de preços, tendo como referencial o
acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta (data da sessão do certame) e
termo final o mês que antecede a data de aniversário da mesma, a saber:
9.7.1.1.1 Mês 1: xxxxx/20xx;
9.7.1.1.2 Mês 12: xxxxx/20xx;
9.7.1.1.3 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços empenhadas após o decurso do prazo
de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta, observando-se ainda que:
9.7.1.1.3.1 Reajustamentos subsequentes deverão observar o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da
data-base de aplicabilidade da concessão do último reajuste;
9.7.1.2 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;
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9.7.1.3 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio
econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou
fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.
9.7.2 A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, por interesse da CONTRATADA,
dependerá de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato. Deverá ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou
excessivo;
9.7.2.1 A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.
9.8 VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:
9.8.1 PRAZO DE VIGÊNCIA
9.8.1.1 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do resumo
do contrato no Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia.
9.8.1.2 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e
eficazes, inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que
encerrado o lapso temporal de vigência do instrumento contratual.
9.8.2 POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DE PRAZO
9.8.2.1 O contrato poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, nos termos do art.
140, inciso II, da Lei Estadual nº 9.433/05;
9.9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.9.1 Executar o contrato de acordo com as especificações técnicas constantes no procedimento licitatório e no contrato,
respeitando todos os prazos e condições estipulados, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a
alegação de falhas, greves/paralisações, defeitos ou falta de materiais, pessoal e/ou peças;
9.9.1.1 Incumbe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos
que julgar necessários, de modo a não comprometer os prazos de execução consignados;
9.9.2 Cumprir o MGDS e MGDAS do CONTRATANTE, respeitando os processos, modelos de artefatos, ferramentas de software,
tecnologias e critérios de aceitabilidade prescritos;
9.9.3 Garantir que todas as entregas efetuadas estejam compatíveis e totalmente aderentes ao MGDS, ao MGDAS e aos padrões
adotados pelo CONTRATANTE, devendo as exceções ser expressamente autorizadas por este;
9.9.4 Garantir a operação dos sistemas sob sua sustentação, evitando paralisações não planejadas e garantindo a entrega das
operações agendadas do sistema em conformidade com suas especificações e com os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos;
9.9.5 Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da execução dos serviços
demandados, de reunião(ões) com equipe(s) de técnicos do CONTRATANTE para alinhamento de expectativas contratuais;
9.9.6 Prover, às suas expensas, enlace de comunicação de dados para conexão de suas instalações às do CONTRATANTE, de
forma a permitir o acesso dos profissionais alocados na execução dos serviços do contrato aos ambientes tecnológicos e
repositórios eletrônicos de artefatos providos pelo CONTRATANTE;
9.9.7 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução das atividades
previstas;
9.9.8 Reportar imediatamente aos fiscais designados pelo CONTRATANTE qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possa comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades do CONTRATO;
9.9.9 Quando solicitados pelo CONTRATANTE, prestar os esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da solicitação;
9.9.10 Regularizar as falhas ou o funcionamento irregular observado nos serviços prestados, sem quaisquer ônus e quando
notificada pelo CONTRATANTE;
9.9.11 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas os
casos de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, desde que não impeçam os compromissos pautados neste instrumento
contratual;
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9.9.12 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Procedimento de licitação;
9.9.13 Executar todos os serviços contratados fora das dependências do CONTRATANTE, ressalvadas as hipóteses temporárias
e excepcionais previstas em contrato;
9.9.14 Selecionar, administrar e capacitar, por seus meios e com exclusiva responsabilidade, o quadro de profissionais alocados
ao contrato;
9.9.15 Manter vínculo empregatício, atendendo as legislações trabalhistas em vigor, com todos os profissionais constantes do
seu quadro, que estejam dedicados à execução dos serviços contratados;
9.9.16 Comunicar prontamente ao CONTRATANTE quando da inclusão, transferência, remanejamento, promoção ou demissão
de profissionais alocados no contrato, para que sejam tomadas as ações previstas nas políticas de gestão de identidades e de
segurança orgânica do CONTRATANTE;
9.9.17 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social dos profissionais alocados, inclusive no que se refere à jornada
de trabalho e aos pagamentos devidos no prazo legal;
9.9.18 Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, arcar com
todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos
dissídios, acordos ou convenções coletivas, além de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados
para atividades relacionadas com a execução do contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se
daquelas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE;
9.9.19 Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes ou seus prepostos
venham porventura ocasionar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a execução dos serviços, podendo o CONTRATANTE
descontar o valor correspondente ao dano dos pagamentos devidos;
9.9.20 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação,
disciplina e outros regulamentos instituídos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde
serão entregues e implantados os serviços contratados;
9.9.21 Cumprir as normas de segurança orgânica e demais regulamentos do CONTRATANTE, enquanto atuando em suas
instalações, exigindo de seus funcionários a fiel observância dos preceitos ali estabelecidos, especialmente quanto à utilização,
manutenção e a segurança das instalações;
9.9.22 Responder perante o CONTRATANTE no que concerne à conduta e pontualidade dos empregados designados para
atividades relacionadas com a execução do contrato, substituindo-os, sem ônus, em caso de ausências, por motivo justificado
ou não, em todos os encontros, reuniões e demais momentos de interação entre equipes previstos em contrato ou no
cronograma dos projetos;
9.9.23 Promover o imediato afastamento, da execução do objeto contratual, de empregados e/ou prepostos cuja permanência
se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da
CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha;
9.9.24 Manter, durante toda a vigência do contrato, matriz, filial administrativa ou escritório de representação (com poderes
para resolução que quaisquer questões contratuais), preferencialmente, na Cidade de Salvador ou respectiva região
metropolitana;
9.9.25 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
9.9.25.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela
CONTRATADA;
9.9.26 Pagar todos os tributos devidos sobre as atividades prestadas ao CONTRATANTE, bem como as contribuições à
previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos, quaisquer insumos e outras
despesas diretas e indiretas que se façam necessárias à execução dos serviços contratados;
9.9.27 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços (conforme o caso), indicação de
quantidades de pontos de função, preços unitários e valores totais;
9.9.28 Responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos próprios utilizados para a
execução dos serviços, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou
danos ocorridos em suas instalações;
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9.9.29 Observar, no que couber, o Código Civil Brasileiro, Normas Técnicas, as Leis e os regulamentos pertinentes;
9.9.30 Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da
natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de
paralisação ou interrupção da execução do objeto contratado, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação/exigência, ou
ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
9.9.30.1 Incumbirá responsabilidade à CONTRATADA, inclusive, pelos danos e prejuízos oriundos de atos praticados com
acesso, informação ou meios obtidos em decorrência deste, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita.
9.9.31 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam
necessários à execução do contrato;
9.9.32 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado, sem o consentimento
prévio, e por escrito, do CONTRATANTE;
9.9.33 Atender com presteza, conforme prazos consignados, às reclamações sobre a qualidade e execução dos serviços e/ou
pela inexecução do contrato, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o
CONTRATANTE;
9.9.34 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do contrato, fornecendo
informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e
exigências apresentadas pela fiscalização;
9.9.34.1 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ele
indicado tenha acesso a todos os documentos que digam respeito aos serviços prestados ao CONTRATANTE.
9.9.35 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução do
contrato;
9.9.36 Garantir que todos os seus sócios, gestores, administradores e/ou funcionários mantenham sigilo absoluto sobre
quaisquer informações, dados, documentos e assuntos que tomarem conhecimento em razão da execução do objeto
contratual, em particular quanto à salvaguarda de informações sigilosas, sob pena de responsabilização civil, administrativa
e/ou penal, nos termos da legislação vigente;
9.9.36.1 Deverá a CONTRATADA manter sigilo absoluto, ainda, sobre a natureza, conteúdo e andamento dos serviços, bem
como sobre todas as informações, dados e documentos pertencentes ao CONTRATANTE, aos quais a CONTRATADA tenha
acesso, sejam eles relativos ou não à prestação dos serviços. Tal obrigação inclui, mas sem limitar, a adoção de
procedimentos adequados para armazenamento, transmissão, transporte e utilização de informações em qualquer mídia,
tanto nas dependências do CONTRATANTE quanto em ambiente externo;
9.9.36.2 A CONTRATADA deverá assinar Termo de Sigilo e Confidencialidade, conforme modelo definido pelo
CONTRATANTE.
9.9.36.3 Responderá a CONTRATADA igualmente pelos atos e omissões de seus prepostos e funcionários
9.9.37 Designar por escrito preposto (e respectivo suplente) que detenha(m) poderes para resolução de todas e quaisquer
possíveis ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta, observando-se, ainda, o
quanto disposto no item 9.1.3 deste instrumento;
9.9.37.1 Para fim de admissibilidade da preposição, o documento de designação deverá conter obrigatoriamente:
9.9.37.1.1 Nomes completos e CPF do preposto e seu suplente;
9.9.37.1.2 Delegação de poderes para resolução de toda e qualquer pendência/ocorrência relacionada aos termos e à
execução deste contrato, sem distinção quanto à natureza da demanda (tais como pendências operacionais, financeiras
ou de recursos humanos);
9.9.37.2.1 Somente serão admitidas reservas à delegação que, comprovadamente, estejam expressas em
contrato/estatuto social da CONTRATADA, ou documento formal equivalente;
9.9.37.1.3 Números de telefone fixo e celular para contato direto e imediato;
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9.9.37.1.4 Endereços eletrônicos (e-mails) vinculados à empresa, os quais serão utilizados como meio preferencial para
envio de comunicados e notificações do CONTRATANTE à CONTRATADA, à exclusivo critério daquele, nos termos das
regras de fiscalização contratual;
9.9.37.1.4.1 Somente será admitida indicação de e-mails que possuam a funcionalidade de confirmação de leitura,
a fim de atender ao regramento constante no art. 51 da Lei Estadual nº 12.209/2011;
9.9.37.2 Quando requerido, o preposto designado deverá comparecer pessoalmente à sede administrativa
do CONTRATANTE, localizada no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, no prazo máximo de 01 (um) dia útil,
contadas da respectiva convocação;
9.9.37.2.1 A convocação do preposto poderá ocorrer por qualquer meio de comunicação existente entre as partes, tais
como contato telefônico, e-mail, ofício e solicitação do gestor técnico do contrato;
9.9.37.2.2 Deverá a CONTRATADA assegurar que toda e qualquer convocação para comparecimento do preposto seja
atendida no mesmo dia de sua ocorrência, salvo por deliberação expressa do CONTRATANTE;
9.9.37.3 A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE, expressa e antecipadamente, todo e qualquer afastamento
temporário do preposto, com indicação do período total (data de início e data de encerramento) da ausência, interstício em
que o respectivo suplente deverá estar à disposição para pronto atendimento;
9.9.37.4 A eventual substituição definitiva do preposto e/ou suplente, no curso da execução contratual, deverá obedecer a
todas as formalidades exigidas para a designação original;

9.10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.10.1 Fornecer, nos prazos estipulados, as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o
objeto contratado;
9.10.2 Realizar os pagamentos mensais devidos pela execução do contrato, nos termos e condições contratuais previstos, em
proporção ao nível de serviço alcançado, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências das condições e preços
pactuados;
9.10.3 Disponibilizar pessoal técnico capacitado para executar as atividades que lhe caibam na execução contratual, em
conjunto com os técnicos da CONTRATADA, quando necessário;
9.10.4 Permitir o acesso de empregados autorizados da CONTRATADA às suas instalações físicas, para fins de execução do
objeto contratual, nos estritos e eventuais momentos previstos em contrato ou no cronograma dos projetos, desde que
previamente identificados e autorizados;
9.10.5 Tornar disponíveis à CONTRATADA as normas pertinentes à sua atuação na execução do contrato, bem como o acesso
aos ambientes tecnológicos requeridos para entrega do objeto do contrato;
9.10.6 Demandar os serviços objeto do contrato por meio de ordens de serviço endereçadas ao preposto da CONTRATADA
e/ou mediante requisições via SGD, em acordo com o estabelecido no contrato e seus apensos, inclusive no MGDS e MGDAS
do CONTRATANTE;
9.10.7 Homologar os artefatos entregues pela CONTRATADA;
9.10.8 Efetuar o pagamento dos produtos entregues e aceitos;
9.10.9 Comunicar à CONTRATADA, por meio de seu Gerente Técnico (preposto), sobre qualquer anormalidade, erro ou
irregularidade constatada na execução dos serviços e que possa comprometer o bom andamento das atividades do contrato;
9.10.10 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
9.10.11 Designar fiscais que atuarão para acompanhar, fiscalizar e atestar as faturas decorrentes da execução do contrato;
9.10.12 Instaurar processo administrativo para apuração dos descumprimentos contratuais pela CONTRATADA e determinação
de sanções cabíveis;
9.10.13 Analisar e se manifestar quanto à proposição, pela CONTRATADA, do uso de ferramentas diferentes das padronizadas,
destinadas a garantir melhor desempenho na prestação dos serviços contratados, desde que seja possível compatibilizá-las às
ferramentas padronizadas sem perda de informações necessárias à gestão do contrato;
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9.10.14 Notificar a CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias, para que a mesma possa se adequar e manter os níveis
de serviços, nos casos em que houver a alteração das tecnologias ou metodologias utilizadas pelo CONTRATANTE, ficando a
critério do CONTRATANTE a decisão sobre as tecnologias e metodologias mais adequadas à prestação dos serviços;
9.10.15 Viabilizar a instalação de enlace de comunicação de dados provido pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE,
destinado a permitir o acesso dos funcionários da primeira aos ambientes tecnológicos e repositórios eletrônicos de artefatos
providos pela última e necessários à execução do objeto contratual;
9.10.16 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do contrato, notificando a
CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;
9.10.17 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas no contrato;
9.11 GARANTIA CONTRATUAL:
9.11.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do
contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo
1º do art. 136 da Lei Estadual nº 9.433/2005.
9.11.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso) pela CONTRATADA,
no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, nos termos da
CLÁUSULA SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, em especial o artigo
167, incisos III e X da Lei Estadual/BA nº 9.433/2005;
9.11.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas
impostas, independentemente de outras cominações legais;
9.11.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre que
esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas;
9.11.3 Caso haja a celebração de aditivo/apostilamento contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA
fica obrigada a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila;
9.11.3.1 Nos termos do art. 20 do Decreto Estadual nº 13.967/2012, na hipótese de a CONTRATADA se negar a efetuar o
reforço da garantia, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de
2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global do contrato;
9.11.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição
devidamente habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, e contemplar todo o período de execução do contrato,
desde o início de sua vigência até o exaurimento completo do período 06 (seis) meses após a vigência do contrato;
9.11.4.1 A garantia prestada em quaisquer das modalidades descritas neste item somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item 9.11.6;
9.11.5 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta
fizer jus, após a finalização total da execução do contrato, observadas as regras impeditivas de pagamento constantes na
CLÁUSULA OITAVA;
9.11.5.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente na oportunidade de sua devolução pelo
CONTRATANTE, segundo critérios da instituição bancária onde se procedeu ao depósito;
9.11.6 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
9.11.6.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
9.11.6.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
9.11.6.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;
9.11.6.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber;
9.12 NECESSIDADE DE INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO:
9.12.1 Para prestação dos serviços definidos neste TR e seus apensos, será exigida a assinatura de instrumento contratual
conforme minuta anexa ao edital convocatório.
9.13 PRAZOS PARA ASSINATURA PELA CONTRATADA
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9.13.1 O Ministério Público do Estado da Bahia convocará o licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até
5 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas em Edital.
10. DEFINIÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 A CONTRATADA, sujeitar-se-á às sanções no art.186 da Lei Estadual-BA nº 9.433/05 - Capítulo XI - Das Sanções
Administrativas, após o prévio processo administrativo, em caso de inadimplemento parcial ou total de suas obrigações, desde
que suas justificativas não sejam aceitas pelo CONTRATANTE, garantido o contraditório e a ampla defesa, a saber:
10.1.1 Multa;
10.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Administração pelo prazo de
até 05 (cinco) anos;
10.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;
10.1.4 Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
10.1.5 As sanções previstas nos subitens 10.1.2 a 10.1.4 serão aplicadas à CONTRATADA, cumulativamente com multa.
10.2 Será considerado inadimplemento GRAVE e o CONTRATANTE procederá a abertura de processo de administrativo para
aplicação das sanções cabíveis, conforme consta nas regras de Sanções Administrativas previstas em contrato, caso a
CONTRATADA durante a vigência do contrato apresente, conforme definições do APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço:
10.2.1 Nível de Serviço considerado CRÍTICO ou NMA menor que 9,0 por quatro vezes consecutivas ou seis alternadas ao
longo de 12 (doze) meses;
10.2.2 Nível de Serviço considerado INDESEJÁVEL ou NMA menor que 8,0 por três vezes consecutivas ou cinco alternadas
ao longo de 12 (doze) meses;
10.2.3 Nível de Serviço considerado INACEITÁVEL por duas vezes consecutivas ou quatro alternadas ao longo de 12 (doze)
meses;
10.3 Não impedem ou limitam o CONTRATANTE ao exercício da prerrogativa de instaurar processo administrativo para
apuração de quaisquer faltas e/ou inexecuções verificadas ao longo da vigência contratual:
10.3.1 A apuração e aplicação dos descontos por NMS sobre as ordens e/ou requisições de serviços;
10.3.2 A apuração da Nota Mensal de Avaliação – NMA em relação à execução contratual, nos termos do item 9 do
APENSO II – Níveis Mínimos de Serviços, inclusive no que tange à previsão contida no subitem 9.4.1 e seguintes;
11. PROPRIEDADE DOS PRODUTOS GERADOS
11.1 Todos os produtos gerados pela CONTRATADA, para atendimento do objeto do presenta contratação, serão única e
exclusivamente de propriedade do CONTRATANTE. Entende-se como produtos gerados: a documentação de projeto, os
códigos-fontes, programas executáveis, scripts, bibliotecas de componentes, modelos de dados, concepção artística e todos os
artefatos previstos no MGDS e no MGDAS gerados no desenvolvimento ou manutenção de qualquer projeto.
11.2 O CONTRATANTE, para todos os efeitos de aplicação das Leis 9.609/98 e 9.610/98 e regulamentos correlatos, será o único
proprietário dos programas de computador e artefatos documentais relacionados ao seu projeto, implantação e utilização,
produzidos pela CONTRATADA na execução do objeto contratual.
11.3 Os produtos originados do contrato não poderão, em hipótese alguma, ser cedidos, copiados e utilizados sem autorização
prévia do CONTRATANTE.
11.4 É vedada a comercialização ou veiculação de publicidade direta ou indireta relacionada aos serviços prestados, salvo se
houver prévia autorização do CONTRATANTE.
12. TRANSIÇÃO CONTRATUAL FINAL
12.1 A CONTRATADA se compromete individualmente – em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 23 da Lei Estadual-Ba
n° 9.433/2005 – a participar de atividades de transição contratual e a transferir para o CONTRATANTE e/ou para outra empresa
por ele indicada todo o conhecimento gerado na execução do(s) serviço(s); incluindo dados, documentos e elementos de
informação utilizados.
12.2 A transição contratual final se refere ao processo de finalização da prestação dos serviços pela CONTRATADA, ao final do
contrato. As atividades de transição contratual e encerramento do contrato incluem a entrega de versões finais dos produtos e

Página 52 de 137

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

da documentação, a transferência de conhecimentos, a revogação de perfis de acesso, a eliminação de caixas postais, dentre
outras, conforme o disposto no art. 24 da Resolução Nº 102/2013 do CNMP.
12.3 Na transição contratual final, todo conhecimento adquirido ou desenvolvido bem como toda informação produzida e/ou
utilizada para a execução dos serviços contratados deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE ou empresa por ela designada
em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a finalização do contrato.
12.4 A transferência de conhecimento das soluções desenvolvidas pela CONTRATADA deverá ser viabilizada, sem ônus
adicionais para o CONTRATANTE, por meio de eventos específicos, preferencialmente em ambiente disponibilizado pelo
CONTRATANTE, e baseados em documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida.
12.4.1 O cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.
12.5 A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Transição, no prazo de 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do
contrato, para a transferência integral e irrestrita dos conhecimentos e das competências necessárias e suficientes para
promover a continuidade dos serviços.
12.6 A data de início de execução do Plano de Transição será determinada pelo CONTRATANTE.
12.7 O Plano de Transição dos Serviços deve tratar, no mínimo, dos seguintes tópicos:
12.7.1 Identificação dos profissionais da CONTRATADA que irão compor a equipe de transferência de conhecimentos, bem
como os seus papéis e as suas responsabilidades;
12.7.2 Cronograma geral do repasse, identificando para cada serviço ou tipo de serviços: as etapas e as atividades com suas
respectivas datas de início e término, os produtos gerados, os recursos envolvidos e os marcos intermediários, quando
aplicável. O cronograma será avaliado e poderá ser complementado nas primeiras reuniões para aprovação do cronograma
definitivo pelo CONTRATANTE;
12.7.3 Descrição da forma de entrega à CONTRATANTE de todos os dados em poder da CONTRATADA, incluindo-se a
totalidade dos dados contidos no Sistema de Controle de Demandas da CONTRATADA, se existir;
12.7.4 Relação das Ordens de Serviço canceladas automaticamente em razão do encerramento do contrato, com relatório
detalhado da parte dos serviços executados.
12.8 Nenhum pagamento adicional será devido à CONTRATADA pela elaboração ou pela execução do Plano de Transição.
12.9 A ausência de cooperação e/ou a retenção de qualquer informação ou dado solicitado por parte da CONTRATADA ou seus
representantes/empregados, que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para
um novo prestador, constituirá inexecução contratual, sujeitando aquela à reparação de todos os danos/prejuízos causados ao
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.
12.10 Na hipótese de a CONTRATADA ser a licitante vencedora do novo contrato, as ações de transição contratual e repasse de
conhecimentos poderão, a critério do CONTRATANTE, ser revistas, de forma a adequar-se à situação descrita.
12.11 Todos os serviços deverão ser executados, entregues, validados e recebidos definitivamente durante a vigência do
contrato. Desta forma, não será permitida a abertura de nenhuma ordem de serviço cujo prazo estimado de entrega e
recebimento seja após o encerramento do contrato, nem a postergação da execução dos serviços após o final de vigência
contratual.
12.11.1 Por esse motivo, as Ordens de Serviço (OS) que estejam em aberto ao final do contrato poderão ser:
12.11.1.1 Canceladas, sem ônus ao CONTRATANTE, nos casos em que a execução propriamente dita dos serviços
indicados na OS não tenha sido iniciada ou que a parcela executada não seja quantificável para fins de pagamento;
12.11.1.2 Para as Ordens de Serviço cujos produtos entregues estejam em validação:
12.11.1.1 O processo de validação será interrompido para apuração da parcela do produto que terá o
recebimento definitivo, tomando como base as funções de dados e de transação mapeadas na planilha de
contagem detalhada;
12.11.1.2 O recebimento definitivo será dado parcialmente, com ônus proporcional ao CONTRATANTE;
12.11.1.3 As funções de transação que tiverem defeitos não validados de gravidade média, alta ou crítica não
serão aceitas;
12.11.1.4 As funções de transação que tiverem apenas defeitos de gravidade baixa ou não tiverem defeitos
pendente de validação serão aceitas para efeito de recebimento definitivo;
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12.11.1.5 Para funções de transação aceitas com defeitos de gravidade baixa, estes deverão ser corrigidos no
período de garantia, observando-se os prazos previstos no Acordo de Níveis Mínimo de Serviço.
12.11.1.3 Para os casos de OS recebida parcialmente, o faturamento será proporcional à parcela dos produtos ou
serviços aceitos, observando-se os descontos previstos no Acordo de Níveis Mínimo de Serviço.
12.12 Para as Ordens de Serviço que estejam suspensas ao final do contrato, o cancelamento será automático.
12.13 Não haverá cancelamento de garantias, que deverão ser executadas em sua plenitude dentro do prazo previsto neste
Termo.
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ANEXO IV – DOCUMENTOS TÉCNICOS
Os documentos técnicos abaixo relacionados constituem APENSOS ao Termo de Referência, e estão disponíveis em pasta
compactada no portal eletrônico http://www.mpba.mp.br/licitacoes , no campo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº
06/2020:
a)

APENSO II - Níveis Mínimos de Serviços

b)

APENSO III - Roteiro de Métricas para Desenvolvimento de Software

c)

APENSO IV - Relação de sistemas e respectivo tamanho funcional

d)

APENSO V - Arquitetura tecnológica e ambiente de desenvolvimento

e)

APENSO VI - Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software (MGDS);

f)

APENSO VII - Modelo de Gestão e Desenvolvimento Ágil de Software (MGDAS).

Obs.: O APENSO I ao termo de referência constitui o ANEXO V deste edital, a seguir.
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ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS
APENSO I ao Termo de Referência
1. DO OBJETO
1.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO:
1.1.1. Constitui objeto da contratação a prestação de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da Informação, na
modalidade fábrica de software, compreendendo serviços de planejamento, documentação, desenvolvimento,
manutenção e sustentação de sistemas da informação, pesquisa e inovação tecnológica, plantão e sobreaviso,
dimensionados por meio da técnica de Análise de Pontos de Função – APF, de acordo com as especificações, condições,
métricas e os níveis mínimos de desempenho e qualidade estabelecidos neste instrumento e seus APENSOS;
1.1.2. Os Níveis Mínimos de Serviços estabelecidos como parâmetro para este instrumento compõem o APENSO II do Termo
de Referência, o qual define regras, conceitos e parâmetros de aceitação e mensuração da entrega dos serviços objeto
da contratação, indicadores de desempenho, além de estabelecer prazos de atendimento e/ou execução;
1.1.3. Consiste o APENSO III do Termo de Referência no Roteiro de Métricas para Desenvolvimento de Software a ser seguido
durante a execução contratual, através do que ficam definidas regras e convenções relativas ao processo de contagem
e aferição em Análise de Ponto de Função – APF;
1.1.4. Incluem-se ainda no objeto contratual todas as despesas e custos necessários à plena execução do objeto, tais como
aquelas relativas a insumos, mobiliários, equipamentos, softwares, deslocamentos e mão de obra especializada para a
execução dos serviços;
1.2 QUANTITATIVO ESTIMADO

ITEM

DESCRIÇÃO

2

Serviço de Planejamento, Documentação,
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas
de Informação e Inovação tecnológica.
Serviço de Sustentação de Sistemas de
Informação.

3

Plantão e Sobreaviso

1

UNIDADE

Ponto de Função - PF
Ponto
de
Função
Sustentado - PFS
Hora de Serviço Técnico HST

QUANTIDADE
ANUAL
ESTIMADA
3.000
100.000
6.000

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS
2.1 Os serviços contratados compreendem as atividades de planejamento de projeto; levantamento e especificação de
requisitos; análise e projeto de sistemas; elaboração e atualização de documentação; codificação, especificação e execução de
testes de sistema de informação; elaboração e atualização de manuais de usuário; manutenção corretiva; manutenção
evolutiva; manutenção adaptativa; manutenção cosmética; atendimento e suporte; migração de dados; apurações especiais e
desenvolvimento de rotinas operacionais; pesquisa e inovação tecnológica; no contexto de sistemas novos ou sistemas já
existente no parque tecnológico do CONTRATANTE;
2.1.1 Faz parte do escopo desta contratação o seguinte rol exemplificativo de atividades:
2.1.1.1 Exercer atividades de Gerência de Projetos nas áreas de: Gerenciamento de Projetos PMI, Análise e Projeto
Orientado a Objetos, Processo Unificado, Modelagem de Negócio, Gerência de Requisitos, Análise de Pontos por
Função, Teste/Qualidade de Software e Gerência de Configuração;
2.1.1.2 Analisar a viabilidade e o impacto da instalação de novas soluções de TI (Frameworks, linguagens de
programação, Ambiente Integrado de Desenvolvimento e outras tecnologias similares de apoio ao desenvolvimento de
sistemas), elaborando relatório técnico para subsidiar a decisão do CONTRATANTE;
2.1.1.3 Elaborar os cronogramas dos projetos, analisando o impacto nos serviços e solicitar aprovação às áreas
solicitantes de Sistemas;
2.1.1.4 Realizar a elicitação de requisitos e prototipação das interfaces de usuário junto aos gestores e usuários dos
sistemas visando entender as necessidades do usuário e as regras de negócio;
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2.1.1.5 Elaborar, manter e atualizar a documentação técnica dos sistemas de informação do CONTRATANTE prevista
no Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software – MGDS deste, além da documentação do usuário que engloba
apostilas ou manuais do sistema que descrevem como utilizar o software, o que ele é capaz de fornecer e como receber
as informações que se deseja conforme modelo proposto pelo CONTRATANTE;
2.1.1.6 Manter, atualizar e disponibilizar as documentações técnicas e manuais de usuário dos sistemas de informação
do CONTRATANTE atualizadas;
2.1.1.7 Auxiliar os gestores dos sistemas na homologação das melhorias executadas;
2.1.1.8 Prestar o suporte necessário à equipe de Administração de Dados do CONTRATANTE com relação às bases de
dados corporativas, visando à eliminação de redundância de dados;
2.1.1.9 Propor a elaboração do projeto de banco de dados transacional através da análise de requisitos necessários
para construção dos Modelos de Dados conceitual, lógico e físico.
2.1.1.10 Propor à equipe de Administração de Dados as alterações no Modelo de Dados dos sistemas baseando-se na
Política de Administração de Dados do CONTRATANTE;
2.1.1.11 Criar scripts de alteração de dados (updates, deletes e inserts) e repassar para o CONTRATANTE para validação
e execução;
2.1.1.12 Criar Querys para suporte à manutenção dos sistemas;
2.1.1.13 Prestar o suporte necessário à equipe de Banco de Dados na administração de objetos de banco de dados
(criação, exclusão, alteração e manutenção de tabelas, views, stored procedures, triggers, functions, etc.);
2.1.1.14 Prestar suporte a execução de projetos de desenvolvimento, modelagem, implantação e manutenção dos
bancos de dados;
2.1.1.15 Promover o diagnóstico de situações de gargalos e problemas de desempenho nos Sistemas;
2.1.1.16 Prestar o suporte necessário à equipe de Banco de Dados na execução da gestão da segurança das bases de
dados obedecendo ao padrão de segurança estabelecido;
2.1.1.17 Auxiliar em projetos de atualização do ambiente de banco de dados do CONTRATANTE;
2.1.1.18 Propor ajustes nos recursos e sistemas de banco de dados, buscando aumentar sua capacidade, sua
disponibilidade e seu desempenho para atender aos projetos de melhorias nos sistemas;
2.1.1.19 Prestar o suporte necessário à equipe de Banco de Dados na elaboração e emissão de relatórios com análise
de desempenho no acesso a sistemas Gerenciadores de Banco de Dados por sistemas de informação do CONTRATANTE,
propondo as medidas corretivas necessárias;
2.1.1.20 Prestar o suporte necessário à equipe de infraestrutura na sugestão, prospecção, homologação e implantação
da Política de Segurança da Informação e da Política de Segurança de Desenvolvimento de Aplicações;
2.1.1.21 Realizar o atendimento dos chamados técnicos para melhorias em Sistemas;
2.1.1.22 Detectar, de modo proativo, possíveis problemas em Sistemas;
2.1.1.23 Participar, quando solicitado, de reunião com os gerentes e participantes dos projetos de infraestrutura,
desenvolvimento, manutenção e administração de dados, a fim de prover soluções para projetos/atividades em
andamento;
2.1.1.24 Prestar o suporte necessário à equipe de infraestrutura para instalar, configurar, disponibilizar e manter os
servidores de aplicações conforme a determinação do CONTRATANTE;
2.1.1.25 Prestar todo o suporte necessário à equipe de infraestrutura e à de banco de dados do CONTRATANTE para a
geração de relatórios e gráficos de desempenho, logs de funcionamentos e tempo de resposta das aplicações;
2.1.1.26 Prestar todo o suporte necessário à equipe de infraestrutura para a publicação dos artefatos que compõem o
sistema nos ambientes próprios;
2.1.1.27 Prestar todo o suporte necessário à equipe de infraestrutura para a administração e a configuração dos
servidores de aplicação seguindo as práticas de segurança, conforme a determinação do CONTRATANTE;
2.1.1.28 Executar refatoração de código-fonte de software na Arquitetura de Sistemas do CONTRATANTE;
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2.1.1.29 Garantir que a Política de Segurança de Desenvolvimento de Aplicações seja obedecida;
2.1.1.30 Realizar, mediante autorização, a técnica de Engenharia Reversa nos sistemas legados do CONTRATANTE,
visando abstrair as características próprias do sistema em um nível mais alto de abstração com a finalidade de realizar
a manutenção do sistema;
2.1.1.31 Detectar falhas e propor correções em sistemas implantados na arquitetura de sistemas e Frameworks de
desenvolvimento de sistemas do CONTRATANTE;
2.1.1.32 Propor ou auxiliar na construção de padrões e procedimentos operacionais e melhores práticas de manutenção
de Framework de desenvolvimento de sistemas do CONTRATANTE;
2.1.1.33 Realizar o controle do código-fonte de programas e das bibliotecas de programa-fonte no ambiente de
desenvolvimento;
2.1.1.34 Executar as atividades de manutenção evolutiva, adaptativa e de interface na arquitetura de desenvolvimento
de sistemas do CONTRATANTE;
2.1.1.35 Realizar a criação e administração de componentes de software, incluindo programas de suporte, bibliotecas
de código, linguagens de script e outros softwares para auxiliar no desenvolvimento e unir diferentes componentes de
um projeto de software;
2.1.1.36 Realizar a medição das funcionalidades implementadas nos sistemas utilizando a Análise de Pontos de Função
para medir o tamanho funcional. Utilizar a técnica NESMA ou a técnica IFPUG na contagem.;
2.1.1.37 Realizar extração de dados na base de dados dos sistemas do CONTRATANTE e exportá-los para arquivos, ODT,
ODS, XLS, XLSX ou PDFs e outros;
2.1.1.38 Criar, manter e atualizar WebServices (SOAP e REST) e seus respectivos métodos;
2.1.1.39 Criar, manter e atualizar arquivos no formato XML e seus respectivos XSDs (XML Schema Definition);
2.1.1.40 Criar e executar Planos de Testes e Casos de Testes, visando verificar e validar programas e sistemas, incluindo
a preparação de dados, com o objetivo de garantir o perfeito funcionamento dos sistemas de informação do
CONTRATANTE;
2.1.1.41 Criar e executar testes de caixa branca, caixa preta, unitário, integração, sistema, usabilidade, regressão,
segurança, integridade, configuração, aceitação e desempenho (carga, stress e estabilidade) nos programas e sistemas,
incluindo a preparação de dados, com o objetivo de garantir o perfeito funcionamento dos sistemas de informação do
CONTRATANTE;
2.1.1.42 Receber, avaliar e manter os sistemas desenvolvidos de terceiros, bem como suas respectivas documentações;
2.1.1.43 Auxiliar as demais equipes nos processos de acompanhamento, publicação e implantação dos sistemas
desenvolvidos, internamente ou pela Fábrica de Software, nos ambientes de homologação, teste e produção;
2.1.1.44 Auxiliar a análise informacional de auditoria de sistemas de informação;
2.1.1.45 Realizar Pareceres Técnicos relacionados a quaisquer itens de Tecnologia da Informação e Comunicações;
2.1.1.46 Propor ao CONTRATANTE a melhoria da arquitetura dos sistemas visando garantir a arquitetura mais robusta
possível;
2.1.1.47 Manter atualizado o Sistema de Gerenciamento de Demandas - SGD do CONTRATANTE com as informações
sobre o andamento dos chamados;
2.1.1.48 Ter o objetivo de manter os sistemas em produção pelo maior tempo possível sem falhas, e ao tê-las, adotar
ações de contorno que minimizem o impacto em seu negócio, aumentando a confiança nos sistemas e reduzindo a
necessidade de novos investimentos;
2.1.1.49 Atender a dúvidas da equipe técnica do CONTRATANTE e requisição de informações sobre os sistemas,
alimentando bases de conhecimento a partir da documentação existente e, caso inexistente, pela criação da
documentação que a suporte;
2.1.1.50 Realizar o desenvolvimento e sustentação de novos projetos de sistemas, aplicativos móveis (Web apps e apps)
e serviços do Windows;
2.1.1.51 Criar toda massa de dados necessária para realização do desenvolvimento e testes das demandas requisitadas;
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2.1.1.52 Realizar merge do código fonte sempre que necessário, visando manter o branch de desenvolvimento
atualizado em relação a outro branch ou trunk;
2.1.1.53 Migração de dados;
2.2 O serviço de planejamento de demandas consiste na realização do estudo de viabilidade e levantamento de requisitos para
o desenvolvimento de sistemas, softwares e aplicativos e, a critério do CONTRATANTE, para manutenções evolutivas e
adaptativas. Visa compreender os conceitos básicos relacionados à área de negócio, as necessidades que justificam o
desenvolvimento de um software, os principais requisitos e macros objetivos a serem cumpridos;
2.2.1. Através do serviço de planejamento, as características-chaves do negócio ficam descritas no Documento de Visão.
Além disso, é feito o mapeamento dos riscos para o projeto, a definição em alto nível as versões significativas do sistema
que devem ser alcançadas e é realizada a mensuração do tamanho funcional estimado em ponto de função da solução;
2.2.2. As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle da demanda também fazem parte do
escopo desta etapa.
2.3 O serviço de documentação consiste na realização do detalhamento e especificação dos requisitos funcionais e não
funcionais levantados para o sistema, prototipação das interfaces de usuários, definição da arquitetura do sistema e realização
da análise e projeto do sistema e da modelagem de dados. Além disso, contemplará também a realização ou atualização da
contagem detalhada do sistema em pontos de função;
2.3.1 As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle do serviço também fazem parte do
escopo desta etapa, de modo que a CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado o cronograma de atividades e
remeter ao CONTRATANTE periodicamente e/ou sempre que lhe for solicitado;
2.4 O serviço de desenvolvimento e evolução de sistemas consistirá no processo incremental e iterativo destinado à construção
de um software novo ou um release de software existente, a partir de especificações funcionais e não-funcionais definidas pelo
CONTRATANTE, compreendendo as atividades:
2.4.1 Realizar a elaboração e atualização das especificações de requisitos, do projeto de sistema e da modelagem de dados,
construção (codificação) e merge de código fonte sempre que necessário, especificação e execução de testes, elaboração
de manuais do usuário e implantação, majoritariamente desenvolvidos de acordo com o MGDS ou MGDAS do
CONTRATANTE;
2.4.2 Implantar os sistemas de informação nos ambientes de teste e homologação do CONTRATANTE;
2.4.3 Realizar as manutenções corretivas identificadas durante o período de garantia contratual;
2.4.4 Realizar contagem de Ponto de Função estimativa e detalhada da demanda solicitada;
2.4.5 Apoiar na definição de arquitetura de solução e padrões de projetos para sistemas.
2.4.6 Apoiar na definição de tecnologias a serem utilizadas para determinado desenvolvimento.
2.4.7 Realizar estudos de prospecção no mercado na busca das melhores práticas, tendências e soluções em uso,
apresentando proposta para sua implementação ao CONTRATANTE.
2.4.8 Realizar análise de impacto na migração de versão das ferramentas e tecnologias em uso.
2.4.9 As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle do serviço também fazem parte do
escopo desta etapa, de modo que a CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado o cronograma de atividades e
remeter ao CONTRATANTE periodicamente e/ou sempre que lhe for solicitado;
2.5 O serviço de manutenção de sistemas consistirá na manutenção continuada ou sob demanda de um software com o
objetivo de identificar, prevenir e corrigir falhas, implementar melhorias ou adaptações e documentar, estendendo-se até o
momento em que for substituído ou descontinuado, e abrangendo:
2.5.1 Manutenção corretiva: consistem na correção de incidentes, problemas, erros e defeitos, incluindo sua documentação
técnica, para eliminar falhas ocorridas que provoquem a interrupção inesperada de seu funcionamento ou a eliminação de
comportamentos do software que divirjam de suas especificações e requisitos preestabelecidos.
2.5.2 Manutenção evolutiva: Consiste em mudanças de regras de negócio durante o ciclo de vida do negócio e por
consequência do software, bem como personalizações que influenciam nas funcionalidades ou operações do sistema como:
inclusão, alteração ou exclusão de ações, campos ou telas, tabelas, relatórios, leiautes, críticas de entrada de dados e
melhorias na navegação.
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2.5.2.1 Atualização de documentação do sistema também faz parte da manutenção evolutiva.
2.5.3 Manutenção adaptativa tecnológica: Consiste na alteração do sistema para adaptá-lo às mudanças do ambiente
computacional (compreendendo hardware e software) onde foi desenvolvido ou onde é executado, inclusive atualização
de documentação técnica e melhorias de desempenho que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de
funcionalidades e/ou regras de negócio;
2.5.3.1 São considerados os seguintes componentes tecnológicos passíveis de adaptação: Sistema Gerenciador de
Bancos de Dados, Servidor de Aplicações, bibliotecas e/ou frameworks utilizados e as evoluções da própria linguagem
computacional utilizada;
2.5.3.2 Englobam, ainda, outras adequações no sistema sem alteração do escopo da funcionalidade ou regra de
negócio, mediante intervenção direta no código-fonte;
2.5.4 Manutenção cosmética localizada: consiste em alteração de interface de usuário que não implique alteração das
regras de negócio da documentação de requisito e que seja realizada de forma localizada, isto é, pela intervenção em um
único arquivo ou em um pequeno conjunto de arquivos. Tal manutenção pode ser exemplificada da forma que se segue:
2.5.4.1 Fontes de letra, cores, logotipos, mudanças de botões, alteração na posição de campos e texto na tela;
2.5.4.2 Mudanças de texto em mensagens do sistema, título de um relatório ou labels de uma tela de consulta;
2.5.4.3 Mudanças de texto estático em e-mail enviado pelo sistema;
2.5.6 Atendimento e Suporte:
2.5.6.1 Prestação de esclarecimentos ao CONTRATANTE quanto à forma como foram implementados os requisitos do
sistema, aos procedimentos requeridos ao seu correto funcionamento ou aos dados mantidos por ele;
2.5.6.2 Apoio à identificação e isolamento de falhas e problemas na execução do software;
2.5.7 Atividades especiais: Consiste na preparação de roteiros de execução em linguagem SQL, ou outra adequada ao caso,
destinados às extrações de dados não cobertas pelos relatórios do sistema, à correção de inconsistências nos dados
mantidos pelo sistema e não realizáveis por meio das interfaces de usuário disponíveis (ou cujo volume inviabilize a sua
execução de forma manual), ou à inserção de dados não automatizada no sistema. Abrange também:
2.5.7.1 Elaboração de pesquisas às bases de dados do CONTRATANTE para atender a consultas ou inserção/correção
de dados diretamente nas bases de dados de produção dos sistemas. Exemplos de atividades:
2.5.7.1.1 Intervenção em bases de dados para correção de dados ou informações;
2.5.7.1.2 Elaboração de relatórios, geração de arquivos e consultas ad-hoc;
2.5.7 1.3 Criação e execução de rotinas de limpeza e adequação de dados;
2.5.7.1.4 Recompilar código fonte.
2.5.7.2 Criação e atualização de manuais e roteiros de orientação aos usuários;
2.5.7.3 Todas as atividades necessárias para disponibilizar e manter a solução desenvolvida nos ambientes do
CONTRATANTE.
2.5.8 Rotinas operacionais: Consiste na execução de quaisquer procedimentos operacionais rotineiramente requeridos pelo
sistema em função de suas regras de negócio ou forma de construção;
2.5.9 Migração de dados: Consiste na elaboração de rotinas visando à transferência de dados de uma base para outra,
podendo ser de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) para outro ou no mesmo SGBD. Essa transferência
poderá representar mudanças de estrutura ou não. Exemplos de atividades:
2.5.9.1 Criação de script;
2.5.9.2 Validação e limpeza de massa de dados;
2.5.9.3 Adequação e dicionarização do modelo dados e dicionário de dados;
2.5.10 Testes em sistemas: Atividades de apoio para realizar testes em sistemas visando apoiar a equipe do CONTRATANTE
nas mudanças realizadas no Parque de TI em dias úteis e não úteis dentro ou fora do horário comercial;
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2.5.11 Merge do código fonte: atualização de um branch de desenvolvimento com código fonte de outro branch ou trunk.
Esta atividade visa manter o branch em desenvolvimento atualizado em relação a outro branch ou trunk nos casos de
desenvolvimento em paralelo ou de liberação de novas versões em produção;
2.5.11.1 Nos casos de desenvolvimento em paralelo com outras equipes, seja da própria CONTRATADA, do
CONTRATANTE ou outra prestadora, a CONTRATADA deverá realizar pelo menos um merge sempre que uma nova
versão do sistema for disponibilizada no ramo principal do repositório (trunk) ou quando for realizara a entrega do
produto;
2.5.12 A critério do CONTRATANTE, poderá contemplar atividades de levantamento de requisitos, análise e projeto de
sistema e modelagem de dados, majoritariamente desenvolvidos de acordo com o MGDS ou MGDAS do CONTRATANTE;
2.5.13 Faz parte do escopo do serviço de manutenção continuada ou sob demanda:
2.5.13.1 Implantar os sistemas de informação nos ambientes de teste e homologação do CONTRATANTE;
2.5.13.2 Realizar as manutenções corretivas identificadas durante o período de garantia contratual;
2.5.13.3 Realizar contagem de Ponto de Função estimada e detalhada da demanda solicitada ou do sistema em
sustentação;
2.5.14 As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle do serviço também fazem parte do
escopo do serviço de manutenção, de modo que a CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado o cronograma de
atividades e remeter ao CONTRATANTE periodicamente e/ou sempre que lhe for solicitado;
2.5.15 Os serviços de manutenção serão prestados tanto na forma de sustentação mensal de sistema(s) quanto mediante
solicitações de serviços específicos, encaminhadas sob demanda, para atendimentos relacionados a entregas de produto(s)
e/ou serviço(s) único(s);
2.6 O serviço de Pesquisa e Inovação Tecnológica possui caráter eventual para desenvolvimento ou experimento de inovações
em tecnologia e/ou negócio.
2.6.1 Compreendendo atividades tais como:
2.6.1.1 Serviço de apoio à definição de arquitetura de solução para sistemas e orientação aos desenvolvedores quanto
aos padrões de projetos adotados.
2.6.1.2 Apoio na definição de tecnologias a serem utilizadas para determinado desenvolvimento.
2.6.1.3 Realizar estudos de prospecção no mercado na busca das melhores práticas, tendências e soluções em uso,
apresentando proposta para sua implementação ao CONTRATANTE.
2.6.1.4 Serviços de análise de impacto na migração de versão das ferramentas e tecnologias em uso.
2.6.1.5 Realizar estudo de viabilidade de solução técnica ou pesquisa de novas tecnologias e arquitetura.
2.6.2 As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle do serviço também fazem parte do
escopo desta etapa, de modo que a CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado o cronograma de atividades e
remeter ao CONTRATANTE periodicamente e/ou sempre que lhe for solicitado;
2.6.3 Como resultado deste serviço, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico com a descrição completa do
trabalho realizado, as conclusões encontradas, o período de realização da atividade, o detalhamento da arquitetura
proposta com o nome das ferramentas e componentes mapeados com as respectivas verões e restrições.
2.7 O serviço de Plantão e Sobreaviso compreende atividades de recepção, triagem, gerenciamento e atendimento, em 3° Nível,
das requisições de serviço de sistemas encaminhados pelos usuários. Dentre as atividades a serem executadas tem-se: cadastro
e alteração de usuários a sistemas, gerenciar permissões de acesso de usuários a sistemas, inserção e atualização de dados em
banco de dados, análise de logs de erros, análise e correção de erro de sistemas em produção, atualização de aplicação em
produção, entre outros.
3. PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA
3.1 Para que haja garantia de qualidade no serviço executado e modernização das metodologias de Gestão de TI, a
CONTRATADA deverá manter empregados qualificados nas áreas funcionais, de forma que a CONTRATANTE possa obter o
menor tempo de resposta para quaisquer solicitações.
3.2 É responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, gerenciar e definir seus recursos humanos para realizar os serviços
especificados neste Termo de Referência, detendo domínio nas tecnologias utilizadas pela CONTRATANTE.
3.3 O CONTRATANTE, de forma a garantir a qualidade dos processos e dos entregáveis resultantes dele, exigirá da
CONTRATADA a utilização de profissionais compatíveis com as exigências a seguir listadas:
3.3.1 Coordenador Técnico (Preposto):
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3.3.1.1 Será responsável pelas seguintes atribuições:
a)

Fazer a gestão geral do contrato, mantendo o controle de todas as Ordens de Serviços e demandas via SGD, com
o objetivo de garantir a execução e entrega dos produtos dentro dos prazos estabelecidos e atendendo a todos
os requisitos de qualidade;

b)

Participar, sempre que solicitado, de reuniões junto ao CONTRATANTE para o acompanhamento das atividades
referentes às ordens de serviços e demandas em execução ou outras que se façam necessárias à boa execução do
contrato;

c)

Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento as situações não resolvidas em nível de gerência das
OS/demandas;

d)

Realizar a gestão cabível à CONTRATADA, quanto aos aspectos de caráter administrativo e legal do contrato;

3.3.1.2 Experiência exigida:
a) Formação: i) Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes
áreas: Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou
Engenharia da Computação; e ii) curso de pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Tecnologia da
Informação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
b) Experiência comprovada de, no mínimo, 05 (cinco) anos em coordenação ou gestão de sistemas de informação;
c) Conhecimentos: análise e projeto orientados a objetos; princípios que regem a Gerência de Projetos (PMBoK); e
princípios que regem os modelos de maturidade em desenvolvimento e manutenção de software (RUP, MPS.BR e
CMMI);
3.3.2 Gerente de Projetos:
3.3.2.1 Será responsável pelas seguintes atribuições:
a)

Gerenciar, planejar, controlar e executar os projetos e serviços que estão em andamento na CONTRATADA. Além
disso, realizar o acompanhamento periódico dos projetos com a pessoa indicada pelo CONTRATANTE, prestando
todas as informações que for solicitada.

b)

Atuar como interlocutor técnico junto ao CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e
responder por questões técnicas, além de organizar o pessoal técnico da CONTRATADA;

c)

Responder, perante o CONTRATANTE, pela execução técnica das ordens de serviços;

d)

Manter os cronogramas de projetos atualizados;

3.3.2.2 Experiência exigida:
a) Formação: i) Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes
áreas: Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou
Engenharia da Computação; ii) Pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Tecnologia da Informação com
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
b) Experiência comprovada de, no mínimo, 05 (cinco) anos em gerenciamento de projetos de sistemas de informação;
c) Capacitação: Princípios que regem a Gerência de Projetos (PMBoK) com carga-horária mínima de 40 horas;
d) Conhecimentos: análise e projeto orientados a objetos; princípios que regem a Gerência de Projetos (PMBoK); e
princípios que regem os modelos de maturidade em desenvolvimento e manutenção de software (RUP, MPS.BR e
CMMI);
3.3.3 Analista de Sistemas:
2.8.3.1 Será responsável por realizar atividades de liderança de projetos, levantamento e especificação de requisitos,
análise e projeto de sistemas, modelagem de dados, desenvolvimento, testes, elaboração e atualização de manuais do
usuário, elaboração e atualização da documentação do projeto, atendimento e suporte, migração de dados, apurações
especiais e desenvolvimento de rotinas operacionais.
3.3.3.2 Experiência exigida:
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a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou
Engenharia da Computação;
b) Experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos em desenvolvimento de software na linguagem de programação
do projeto contratado e conhecimento em orientação a objetos;
c) Experiência comprovada de, no mínimo, 02 (dois) anos em levantamento e especificação de requisito;
d) Experiência comprovada de, no mínimo, 02 (dois) anos em análise e projeto de sistemas e modelagem de dados;
e) Conhecimentos: Processo RUP (Rational Unified Process) e UML, ferramentas e técnicas de desenvolvimento e
manutenção de sistemas; Modelagem de dados; Modelagem de processos; Modelo relacional; Modelagem orientada
a objetos; Linguagem SQL; SGBD SQL Server 2008 ou superior; Ferramentas de engenharia de software assistida por
computador (CASE); e Teste unitário/integrado de software;
3.3.4 Analista Desenvolvedor de Sistemas:
3.3.4.1 Será responsável por realizar atividades desenvolvimento e manutenção, testes unitários, teste de integração
e de interface, atendimento e suporte, migração de dados, apurações especiais e desenvolvimento de rotinas
operacionais;
3.3.4.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou
Engenharia da Computação;
b) Experiência mínima comprovada de 03 (três) anos em desenvolvimento de software na linguagem de programação
do projeto contratado e com conhecimento em orientação a objetos;
c) Conhecimentos: Testes unitários; mapeamento objeto-relacional com nHibernate, Hibernate, Entity Framework ou
outro framework similar; conhecimento em Service-Oriented Architecture – SOA e desenvolvimento de web services;
conhecimento em ferramentas de geração de relatórios (Report Service ou outras); conhecimento em linguagem SQL
e desenvolvimento com o SGBD SQL Server 2008 ou superior; HTML5; CSS3; Jquery; Bootstrap; e utilização de
ferramentas de controle de versões;
3.3.5 Analista Desenvolvedor para Aplicativos Móveis:
3.3.5.1 Será responsável por realizar atividades desenvolvimento e manutenção, testes unitários, teste de integração e
de interface, atendimento e suporte, migração de dados, apurações especiais e desenvolvimento de rotinas
operacionais;
3.3.5.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou
Engenharia da Computação;
b) Experiência mínima de 02 (dois) anos em desenvolvimento de aplicativos móveis na plataforma em que o projeto
contratado será desenvolvido;
c) Conhecimento em Service-Oriented Architecture – SOA e desenvolvimento de web services;
3.3.6 Administrador de Banco de Dados:
3.3.6.1 Será responsável por:
3.3.6.1.1 Atuar no gerenciamento de usuários, roles e objetos do banco de dados da CONTRATADA (table, indexes,
constraints, views, triggers, sequences, etc), além de criação, manutenção e execução de rotinas de backup/restore
no ambiente da CONTRATADA quando necessário;
3.3.6.1.2 Atuar junto à equipe do CONTRATANTE para criação e/ou atualização do ambiente de desenvolvimento
da CONTRATADA.
3.3.6.2 Experiência exigida:
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a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou
Engenharia da Computação;
b) Experiência mínima de 02 (dois) anos em SQL Server (2008 e 2016);
c) Conhecimento em programação SQL, desenvolver e executar scripts de criação de objetos, modelagem de dados,
tunning e rotinas de manutenção no banco de dados;
3.3.7 Analista de Testes:
3.3.7.1 Será responsável por realizar atividades especificação de caso de testes, executar casos de testes, realizar testes
unitários, de integração e de interface, testes funcionais de sistema, exploratórios, testes de desempenho (carga, stress
e estabilidade), incluindo a preparação de dados com o objetivo de garantir o perfeito funcionamento dos sistemas de
informação;
3.3.7.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou
Engenharia da Computação;
b) Capacitação: Análise de teste e qualidade de software ou curso similar com carga-horária mínima de 20 (vinte) horas;
c) Experiência mínima comprovada de 3 (três) anos na área de teste e qualidade de software;
d) Conhecimentos: ferramentas e técnicas de Testes de sistemas; Linguagem SQL; Ferramentas de engenharia de
software assistida por computador (CASE); e Teste unitário/integrado de software;
3.3.8 Especialista em Contagem de Pontos de Função:
3.3.8.1 Será responsável por realizar a contagem dos sistemas em Ponto de Função e prestar toda informação solicitada
pelo CONTRATANTE referente às contagens realizadas.
3.3.8.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou
Engenharia da Computação;
b) Certificação: CFPS (Certified Function Point Specialist) válida;
c) Experiência: Mínimo de 03 (três) anos de experiência em contagem de pontos de função;
d) Conhecimentos: Projetos de sistemas de informação;
3.3.9 Especialista em Experiência do Usuário (UX/UI Designer):
3.3.9.1 Será responsável pela prototipação de interface gráfica dos diversos projetos de sistemas web e mobile,
observando critérios de responsividade e usabilidade de modo a proporcionar uma melhor experiência do usuário.
3.3.9.2 Experiência exigida:
a) Formação: Graduação completa em Design ou áreas afins;
b) Experiência: Mínimo de 03 (três) anos de experiência;
c) Conhecimentos: Padrões Web, HTML5 e CSS. Conhecimento das especificidades de interfaces para dispositivos
móveis e de desktop. Design responsivo e usabilidade;
3.4 A comprovação dos perfis de qualificação profissional exigidos nesta seção deverá ser feita pela CONTRATADA e ser mantida
durante todo o período de execução do objeto contratual;
3.4.1 A comprovação da qualificação dar-se-á por meio da apresentação cumulativa de:
a) Currículo vitae, para fins de comprovação de experiência e de conhecimentos técnicos;
b) Diploma ou certificado de conclusão de curso superior;
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c)

Comprovação de que o profissional pertence ao quadro de funcionários da CONTRATADA, através de uma das

seguintes formas: carteira de Trabalho; contrato social; e contrato de prestação de serviços;
d) Para o perfil profissional de Gerente de Projetos, deverá também ser apresentado o certificado de conclusão da
capacitação de Gerência de Projetos (PMBOK);
e) Para o perfil de Especialista em Contagem de Pontos de Função, deverá também ser apresentada a certificação
3.4.2 O período de estágio não será considerado como tempo de experiência profissional para efeito de contagem do tempo
mínimo de experiência exigido;
3.5 A qualquer tempo, o Fiscal do Contrato poderá solicitar comprovação de qualificação técnica de qualquer profissional que
esteja atuando no contrato, podendo solicitar sua imediata substituição em caso de desconformidade com as exigências feitas;
3.6 A substituição de profissionais indicados durante a execução do contrato somente será permitida por outros com
qualificações iguais ou superiores às exigidas nesta seção;

4. ASPECTOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 A execução do objeto contratual deverá respeitar as normas definidas e orientações da Diretoria de Tecnologia da
Informação – DTI do CONTRATANTE, além de:
4.1.1 Estar de acordo com o Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software – MGDS do CONTRATANTE e suas guias
anexas, inclusive no que tange ao respeito aos processos, modelos de artefatos, ferramentas de software, tecnologias e
critérios de aceitabilidade prescritos, nos casos em que se aplique este modelo;
4.1.2 Estar de acordo com o Modelo de Gestão e Desenvolvimento Ágil de Software - MGDAS do CONTRATANTE e suas
guias anexas, nos casos em que se aplique este modelo;
4.1.3 Considerar a arquitetura tecnológica e ambiente de desenvolvimento do CONTRATANTE e sua evolução natural;
4.1.4 Integrar com as bases de dados informatizadas existentes no ambiente do CONTRATANTE;
4.1.5 Prover sistemas modulares, orientado a microsserviços e conteinerizados sempre que a tecnologia envolvida permitir;
4.1.6 Utilizar, para o desenvolvimento e manutenção dos produtos, as boas práticas definidas no PMBOK, ITIL, CMMI, MPSBR, COBIT, RUP, XP, SCRUM, dentre outros pertinentes;
4.2 O CONTRATANTE se reserva ao direito de realizar alterações no MGDS e no MGDAS a qualquer tempo, com o intuito de
garantir a evolução dos artefatos e o aprimoramento constante da própria metodologia, comunicando à CONTRATADA sobre
a alteração correspondente;
4.2.1 A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias corridos a partir da data da comunicação de alteração pelo CONTRATANTE
para adequar seus procedimentos e produtos;
4.2.2 A alteração de que trata este item poderá incluir novos artefatos, suprimir artefatos existentes ou alterar a
obrigatoriedade de serem produzidos;
4.3 O Processo de Execução dos Serviços e o Processo de Gestão e Fiscalização do contrato se darão conforme a Resolução Nº
102/2013 do CNMP, e suas adaptações para a realidade do CONTRATANTE;
4.4 Os serviços contratados deverão ser obrigatoriamente executados fora das dependências do CONTRATANTE, de modo que
não haverá qualquer alocação contínua de mão de obra residente nas dependências deste em razão deste contrato;
4.4.1 Os serviços deverão ser executados, preferencialmente, no município de Salvador ou respectiva região
metropolitana;
4.4.2 Nos casos excepcionais em que a execução requeira atuação presencial pontual nas instalações do CONTRATANTE, as
atividades serão desenvolvidas em uma das sedes do Ministério Público do Estado da Bahia localizadas à Quinta Avenida,
nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA; ou à Avenida Joana Angélica, nº 1.312, Nazaré - Salvador, BA.
4.4.2.1 Em tais hipóteses, o atendimento (comparecimento do técnico a sede do CONTRATANTE) deverá ocorrer no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo deliberação expressa em contrário, pelo
CONTRATANTE.
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4.5 Considerar-se-á, para efeitos desta contratação, os sistemas de informação, sítios e portais, bem como os artefatos gerados
em cada etapa, como produtos requeridos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;
4.6 Formalizado o contrato, a CONTRATADA deverá designar expressamente a seguinte equipe técnica mínima:
a) 01 (um) profissional para atuar como Coordenador Técnico (Preposto);
b) 01 (um) profissional para atuar como Gerente de Projetos (profissional distinto do Coordenador Técnico indicado);
c) 01 (um) Administrador de Banco de Dados para montagem do ambiente de banco de dados MS SQL Server;
d) 01 (um) Analista de Sistemas;
e) 01 (um) Analista Desenvolvedor para Aplicativos Móveis;
f) 01 (um) Analista Desenvolvedor na plataforma Java;
g) 05 (cinco) analistas desenvolvedores na plataforma ASP.NET (versão 3.5 ou 4.8) e MS SQL Server 2008;
h) 01 (um) especialista em Contagem de Pontos de Função;
4.6.1 A designação de que trata este item não implicará em custo adicional para o CONTRATANTE;
4.6.2 Os papeis de Coordenador Técnico (Preposto) e Gerente de Projetos deverá ser realizado por pessoas distintas;
4.6.3 O Coordenador Técnico e Gerente de Projetos não poderá ser compartilhado com outros contratos;
4.6.4 A CONTRATADA deverá designar formalmente um substituto para o Preposto e um para o Gerente de Projetos em
suas ausências e/ou impedimentos, cabendo a este as mesmas atribuições e responsabilidades do respectivo titular;
4.7 O início da execução do objeto contratual ensejará o processo de transição contratual inicial, de acordo com o seguinte
cronograma:

PRAZOS

Até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data
de publicação do contrato

Até 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir
da data de publicação do
contrato

ETAPA

Realização de
reunião inicial

Transição
Contratual Inicial

AÇÕES A SEREM TOMADAS

RESPONSÁVEIS

Convocar Reunião Inicial

CONTRATANTE

Reunião Inicial, na qual deverá ocorrer:
- Apresentação formal do Gestor do Contrato (pelo
CONTRATANTE)
- Apresentação formal do Coordenador Técnico e
Gerente de Projetos (pela CONTRATADA)
- Entrega do Plano de Inserção (pelo CONTRATANTE)

CONTRATANTE
CONTRATADA

Transferência de conhecimento e fornecimento de
informações necessárias à execução contratual (etapa
de repasse inicial dos serviços)

CONTRATANTE

Para fins de atendimento às normas de segurança do
CONTRATANTE, entrega da relação nominal dos
profissionais que atuarão no contrato

CONTRATADA

Entrega dos currículos, certificados e demais
documentos para comprovação dos perfis
profissionais requeridos na contratação.

Até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir
da data de publicação do
contrato

Encaminhamento das Ordens de Serviço e dos
registros de demandas no SGD.

Execução dos
serviços
Montagem de ambiente de banco de dados e
propriamente dita desenvolvimento.
Início da execução dos serviços demandados.

CONTRATANTE
CONTRATADA
CONTRATADA
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Até 30 (trinta) dias do
início do atendimento das
demandas
(envio da 1ª OS)

Estabilização e
ajustes

Período de estabilização e ajustes durante o qual os
indicadores/metas poderão ser flexibilizados por parte
do CONTRATANTE, a seu exclusivo critério e desde que
não seja verificado prejuízo direto e imediato à
Administração, conforme item 6.5 do APENSO II –
Níveis Mínimos de Serviços

CONTRATADA
CONTRATANTE

4.8 A transição contratual inicial deverá seguir o modelo especificado no Plano de Inserção elaborado pelo CONTRATANTE, e o
disposto no art. 24 da Resolução do Nº 102/2013 do CNMP;
4.9 Em consonância com a Resolução n° 102/2013 – CNMP, após a assinatura e publicação do contrato, o CONTRATANTE convocará
a CONTRATADA para reunião inicial, cuja pauta observará, pelo menos:
4.9.1 Presença do representante legal da CONTRATADA, que apresentará o Coordenador Técnico (preposto) e o Gerente de
Projetos, para atuar conforme determinado nos itens 3.3.1.1, 3.3.2.1 e 4.6 deste instrumento;
4.9.2 Esclarecimentos relativos às questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do contrato;
4.9.3 Repasse de conhecimento necessário à CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços;
4.10 A etapa de repasse dos serviços, pelo CONTRATANTE, se refere ao processo de transferência e consequente absorção, pela
CONTRATADA, dos conhecimentos e competências necessárias para prover a continuidade dos serviços contratados. O repasse será
realizado por tipo de serviço e, dentro deste, por sistema, de acordo com o Plano de Inserção;
4.10.1 A execução da etapa de repasse inicial dos serviços deverá ser finalizada no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos,
a partir da data da publicação do contrato;
4.10.2 O Plano de Inserção deverá registrar e detalhar o método de trabalho para o processo de absorção e execução dos serviços
e tratar, no mínimo, dos seguintes tópicos:
4.10.2.1 Cronograma geral do repasse, identificando para cada serviço ou grupo de serviços: as etapas e as atividades com
suas respectivas datas de início e término, os produtos gerados, os recursos envolvidos, os marcos intermediários, quando
aplicável.
4.10.2.1.1 O cronograma será revisado e poderá ser complementado após a realização das primeiras reuniões ocorridas
em razão da transição inicial
4.10.2.2 Regras de relacionamento entre as partes;
4.10.2.3 Estratégia de acompanhamento do repasse;
4.11 Ao final do repasse de cada serviço ou tipo de serviço, o CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA acerca da conclusão
do referido repasse;
4.11.1 Considerar-se-á que, a partir do primeiro dia útil subsequente ao da comunicação da conclusão de cada repasse, a
CONTRATADA estará plenamente apta para executar os serviços contratados correlatos;
4.12 O repasse dos serviços estará finalizado quando todos os serviços tiverem o repasse concluído ou tiver decorrido todo o prazo
definido para essa etapa;
4.12.1 A CONTRATADA não poderá alegar falta de condições para a execução dos serviços contratados, caso o prazo para o
repasse tenha se esgotado sem que tenha havido o repasse total dos serviços;
4.13 Os primeiros 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do contrato serão considerados como período de adaptação,
durante o qual a CONTRATADA deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários no dimensionamento e
qualificação das equipes, adequação de processos internos, implantação de ferramentas e outras transições necessárias, de modo a
assegurar a execução satisfatória dos serviços;
4.14 Para a montagem e atualização do ambiente de banco de dados para desenvolvimento, a CONTRATADA deverá designar um
profissional que atenda aos requisitos definidos no item 3.3.6 - Administrador de Banco de Dados;
4.15 O atendimento e o gerenciamento dos projetos de sistemas se darão com suporte de ferramenta própria do CONTRATANTE
para esta finalidade, salvo se este definir o contrário;
4.16 Através de ferramenta indicada pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá realizar análise estática de todo código fonte
produzido, buscando identificar vulnerabilidades de segurança da informação;
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4.17 Apesar da maioria dos sistemas implantados no ambiente de produção do CONTRATANTE ser na plataforma ASP.NET/C# com
SGBD SQL Server 2008, um novo sistema poderá ser desenvolvido em uma outra plataforma, a critério exclusivo do CONTRATANTE;
4.18 Toda documentação e código fonte produzidos durante a prestação dos serviços contratados deverão ser armazenados no
repositório do CONTRATANTE;
4.19 É de responsabilidade integral da CONTRATADA a definição da quantidade de profissionais com as competências requeridas,
conforme seção 3. PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA deste instrumento, para a realização dos serviços demandados dentro dos prazos e
padrões de qualidade estabelecidos e/ou acordados previamente com o CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA deverá
considerar em seus custos operacionais todos os demais insumos necessários para a plena e perfeita realização dos trabalhos
requisitados;
4.19.1 Não se admitirá a execução dos serviços contratados por profissionais que não possuam as qualificações técnicas mínimas
indicadas neste instrumento;
4.20 São vedadas à CONTRATADA a subcontratação de mão de obra e a transferência a terceiros da execução dos serviços objeto
do presente instrumento, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA,
desde que não impeçam os compromissos pactuados neste instrumento contratual;
5. REGIME DE EXECUÇÃO
5.1 Serão utilizados o instrumento de Ordem de Serviços (OS) e a abertura de chamados no Sistema de Gerenciamento de Demandas
- SGD do CONTRATANTE como ferramentas de formalização das demandas à CONTRATADA;
5.1.1 As demandas serão encaminhadas à CONTRATADA por meio do SGD ou por e-mail;
5.1.2 O SGD servirá também para o atendimento, acompanhamento, gerenciamento e homologação dos serviços prestados;
5.1.3 As ordens de serviços e os chamados no SGD serão emitidas/abertos de segunda-feira a sexta-feira, no horário
compreendido entre 8h e 18h;
5.1.4 Não há previsão quanto à distribuição das solicitações de ordem de serviços e chamados no SGD ao longo dos meses, sendo
responsabilidade da CONTRATADA ajustar-se com vistas ao atendimento dos serviços solicitados pelo CONTRATANTE, de acordo
com os prazos e condições estabelecidos neste instrumento;
5.1.5 A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço contratado após solicitação/autorização formal do
CONTRATANTE;
5.2 Os prazos para atendimento e conclusão dos serviços pela CONTRATADA variarão conforme cada tipo de serviço demandado,
de acordo com as disposições contidas neste documento e em consonância com as definições e regras estabelecidas no APENSO II Níveis Mínimos de Serviços a este instrumento;
5.2.1 Situações supervenientes ocorridas na execução de cada OS que possam implicar em eventual necessidade de revisão de
prazos ou escopo deverão ser comunicadas previamente ao CONTRATANTE, com exposição de motivos, para apreciação e
deliberação;
5.3 Todos os serviços deverão ser executados, entregues, validados e recebidos definitivamente durante a vigência do contrato.
Desta forma, não será permitida a abertura de nenhuma ordem de serviço cujo prazo estimado de entrega e recebimento seja após
o encerramento do contrato, nem a postergação da execução dos serviços após o final de vigência contratual;
5.3.1 Por esse motivo, as Ordens de Serviço (OS) que estejam em aberto ao final do contrato poderão ser:
5.3.1.1 Canceladas, sem ônus ao CONTRATANTE, nos casos em que a execução propriamente dita dos serviços indicados
na OS não tenha sido iniciada ou que a parcela executada não seja quantificável para fins de pagamento;
5.3.1.2 Para as Ordens de Serviço cujos produtos entregues estejam em validação:
5.3.1.1 O processo de validação será interrompido para apuração da parcela do produto que terá o recebimento
definitivo, tomando como base as funções de dados e de transação mapeadas na planilha de contagem
detalhada;
5.3.1.2 O recebimento definitivo será dado parcialmente, com ônus proporcional ao CONTRATANTE;
5.3.1.3 As funções de transação que tiverem defeitos não validados de gravidade média, alta ou crítica não serão
aceitas;
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5.3.1.4 As funções de transação que tiverem apenas defeitos de gravidade baixa ou não tiverem defeitos
pendente de validação serão aceitas para efeito de recebimento definitivo;
5.3.1.5 Para funções de transação aceitas com defeitos de gravidade baixa, estes deverão ser corrigidos no
período de garantia, observando-se os prazos previstos no Acordo de Níveis Mínimo de Serviço.
5.3.1.3 Para os casos de OS recebida parcialmente, o faturamento será proporcional à parcela dos produtos ou serviços
aceitos, observando-se os descontos previstos no Acordo de Níveis Mínimo de Serviço.
5.3.2 Para as Ordens de Serviço que estejam suspensas ao final do contrato, o cancelamento será automático;
5.3.3 Não haverá cancelamento de garantias, que deverão ser executadas em sua plenitude dentro do prazo previsto neste
instrumento;
5.4 Os artefatos a serem requeridos para cada tipo de serviços constam nas SUBSEÇÕES a seguir discriminadas;
5.4.1 Ao longo da execução contratual, o CONTRATANTE poderá acrescer e/ou suprimir artefatos a serem produzidos pela
CONTRATADA, conforme alterações no Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software – MGDS e/ou no Modelo de Gestão
de Sustentação Ágil de Software;
5.5 As reuniões e as atividades que necessitem da participação de equipe do CONTRATANTE deverão ser previamente agendadas;
5.5.1 Cancelamentos de reuniões deverão ser notificados à outra parte com antecedência prévia;
6. DO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO DE DEMANDAS
6.1 Para o desenvolvimento de um novo sistema, release de software existente ou manutenção sob demanda de sistemas, o
CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA a execução da fase de Planejamento de demandas, com o objetivo de compreender
o negócio, as necessidades, os requisitos e a qualidade esperada dos artefatos a serem gerados;
6.2 Artefatos previstos para serviços de planejamento de demandas:
6.2.1 Documento de Visão;
6.2.2 Lista de Risco;
6.2.3 Planilha de Contagem Estimada em Pontos de Função;
6.2.4 Outros artefatos poderão ser especificados na OS.
6.3 A prestação dos serviços será executada mediante emissão de uma Ordem de Serviços (OS de Planejamento) pelo
CONTRATANTE.
6.3.1 A critério do CONTRATANTE, o serviço de Planejamento poderá ser solicitado como escopo de uma OS de Desenvolvimento
de um novo projeto ou release de software existente.
6.4 Métricas de serviço:
6.4.1 A OS de Planejamento será aberta com valor correspondente a 02 (dois) pontos de função para fazer jus ao levantamento
inicial;
6.4.2 Após a elaboração dos artefatos previstos na OS de Planejamento, o valor da OS poderá ser alterado, levando-se em
consideração o percentual de 3% (três por cento) da contagem de pontos de função estimada sobre os requisitos levantados;
6.4.2.1 A substituição (e correspondente complementação) do valor relativo à OS se dará apenas se o novo valor calculado
for superior aos 02 (dois) pontos de função utilizados para efeito da abertura da OS.
6.5 Metodologia de execução dos serviços:
6.5.1 O CONTRATANTE abrirá a OS de Planejamento com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do serviço;
6.5.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto a OS de Planejamento, documentos que julgue relevantes para a
execução dos serviços;
6.5.3 O CONTRATANTE definirá na OS de Planejamento o prazo máximo para a total execução dos serviços;
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6.5.3.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS, para apresentar, caso
julgue necessário, pedido formal de revisão do prazo de execução indicado na OS, com exposição de fundamentos técnicos.
Em tal hipótese, incumbirá ao CONTRATANTE a decisão final sobre a ampliação do prazo ou não;
6.5.4 O prazo de execução poderá ser alterado por acordo entre as partes, observando-se a complexidade e urgência dos serviços
demandados e a disponibilidade de tempo da área requisitante do CONTRATANTE (dono do produto);
6.5.5 Ao término do atendimento da OS de Planejamento pela CONTRATADA, os artefatos produzidos deverão ser entregues ao
CONTRATANTE, para fins de recebimento provisório, definitivo e demais providências;
6.5.6 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, com suporte ou não de
terceiros;
6.5.6.1 Os produtos entregues serão validados conforme o APENSO II – Níveis Mínimos de Serviço;
6.5.6.2 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
6.5.7 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos entregues, a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda.
6.5.7.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE.
6.5.8 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova avaliação
do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo da OS de Planejamento.
7. DO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS
7.1 Para o desenvolvimento de um novo sistema, a manutenção sob demanda de sistemas existentes no parque tecnológico do
CONTRATANTE ou para fins de documentação de sistemas desenvolvidos fora do âmbito da DTI do CONTRATANTE, este poderá
requerer à CONTRATADA a execução do serviço de documentação, com a produção dos artefatos previstos no MGDS ou MGDAS
vigente, referentes às fases de requisito, projeto de sistemas, modelagem de dados, além da realização ou atualização da contagem
detalhada do sistema em pontos de função;
7.1.1 Todos os artefatos a serem produzidos durante a execução do serviço de Documentação estarão de acordo com o MGDS
ou MGDAS vigentes do CONTRATANTE ou deverão ser previamente submetidos para sua aprovação;
7.1.2 Caso a CONTRATADA identifique que não será necessário atuação em algumas das fases de documentação do projeto
(requisito, projeto de sistemas, modelagem de dados), em virtude do escopo e natureza da demanda, o esforço de análise da
solicitação não será remunerado. Desta forma, apenas as fases efetivamente realizadas e com aceite definitivo pelo
CONTRATANTE serão objeto de faturamento.
7.2 Artefatos previstos para serviços de documentação:
7.2.1 Fase de Requisitos:
7.2.1.1 Diagrama de Caso de Uso;
7.2.1.2 Especificação de Caso de Uso ou História do Usuário, a critério do CONTRATANTE;
7.2.1.3 Especificação Suplementar;
7.2.1.4 Documento de Regras de Negócio;
7.2.1.5 Glossário de Negócio;
7.2.1.6 Protótipo de Interface do Usuário;
7.2.1.7 Atas de reunião;
7.2.1.8 Documento de Mensagens do Sistema;
7.2.1.9 Planilha de Contagem Detalhada;
7.2.2 Fase de Modelagem de Dados
7.2.2.1 Dicionário de Dados;
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7.2.2.2 Modelo de Dados;
7.2.2.3 Scripts DDL e DML;
7.2.3 Fase de Projeto de Sistema:
7.2.3.1 Documento de Arquitetura de Projeto;
7.2.3.2 Diagrama de Classe – a critério do CONTRATANTE poderá ser dispensado;
7.2.3.3 Diagrama de Sequência – a critério do CONTRATANTE poderá ser dispensado;
7.2.3.4 Realização de Caso de Uso – a critério do CONTRATANTE poderá ser dispensado;
7.2.4. Medição em ponto de função;
7.2.4.1 Planilha de Contagem Detalhada;
7.2.5. Excepcionalmente, a depender do projeto relacionado, outros artefatos poderão ser previstos na OS de Documentação.
7.3 A prestação dos serviços será executada mediante emissão de Ordens de Serviço de Documentação (OS de Documentação) pelo
CONTRATANTE;
7.3.1 A critério do CONTRATANTE, o serviço de Documentação poderá ser solicitado como escopo de uma OS de
Desenvolvimento de um novo projeto ou release de software existente.
7.4 Métricas de serviço:
7.4.1 O dimensionamento da OS de Documentação será feito por meio da técnica de pontos de função;
7.4.2 Para fins de definição inicial da quantidade de pontos de função relativa a cada OS, o CONTRATANTE se baseará nas
seguintes premissas:
7.4.2.1 Na hipótese de já haver a contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função para o escopo do sistema sobre o
qual o serviço de documentação será executado, a OS será aberta de acordo com a contagem apurada;
7.4.2.2 Na hipótese de não haver contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função para o escopo do sistema sobre o
qual o serviço de documentação será executado, a OS de Documentação será aberta com valor correspondente a 10 (dez)
pontos de função para fazer jus ao levantamento inicial;
7.4.2.3 Ao final da produção de todos os artefatos requeridos, o valor da OS será ajustado levando-se em consideração a
Planilha de Contagem Detalhada produzida como artefato e/ou o esforço em HST relativo às atividades não mensuráveis em
ponto de função.
7.5 Metodologia de execução dos serviços:
7.5.1 O CONTRATANTE abrirá a OS de Documentação com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do serviço;
7.5.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto a OS de Documentação, documentos que julgue relevantes para a
execução dos serviços;
7.5.3 O CONTRATANTE definirá na OS de Documentação o prazo máximo admitido para a total execução dos serviços;
7.5.3.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS, para apresentar, caso
julgue necessário, pedido formal de revisão do prazo de execução indicado na OS, com exposição de fundamentos técnicos.
Em tal hipótese, incumbirá ao CONTRATANTE a decisão final sobre a ampliação do prazo ou não;
7.5.3.2 O prazo de execução poderá ser alterado por acordo entre as partes, observando-se a complexidade e urgência dos
serviços demandados e a disponibilidade de tempo da área requisitante do CONTRATANTE (dono do produto);
7.5.3.3 O cronograma para execução de cada OS deverá ser enviado pela CONTRATADA, conforme prazos e critérios
definidos no NMS;
7.5.4 Ao término do atendimento da OS de Documentação pela CONTRATADA, os artefatos produzidos deverão ser entregues
ao CONTRATANTE, para fins de recebimento provisório, definitivo e demais providências;
7.5.5 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, acompanhada ou não de
terceiros;
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7.5.5.1 Os produtos entregues serão validados conforme o APENSO II – Níveis Mínimos de Serviço;
7.5.5.2 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
7.5.6 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos produzidos a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda.
7.5.6.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE.
7.5.7 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova avaliação
do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo da OS de Documentação.
7.5.8 A eventual suspensão da OS de Documentação, solicitada pelo CONTRATANTE, implicará a remuneração proporcional aos
produtos entregues e aceitos até o momento da solicitação, desde que permaneça suspensa por período superior a 60 (sessenta)
dias, ocasionando, neste caso, o fechamento da OS.
8. DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOB DEMANDA DE SISTEMAS
8.1 Para o desenvolvimento de novos sistemas, releases de softwares existentes ou manutenção sob demanda de sistemas
existentes, o CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA a execução da fase de Desenvolvimento ou de Manutenções
específicas de sistemas;
8.2 Em regra, o serviço deverá ser realizado de acordo com o MGDS do CONTRATANTE. Entretanto, a critério exclusivo deste, poderá
ser requerida a utilização do MGDAS;
8.3 Para efeito de estimativa de custo e esforço dos serviços de Desenvolvimento e/ou de Manutenção sob demanda, os artefatos
previstos são:
8.3.1 Atualização dos artefatos da fase Planejamento, Requisito e Projeto de sistemas quando necessário;
8.3.2 Atas de reunião;
8.3.3 Evidências de Testes Unitários, de Integração e de Interface;
8.3.4 Código-Fonte;
8.3.5 Planilha de Contagem Detalhada de Pontos de Função;
8.3.6 Documento de Implantação;
8.3.7 Manual do Usuário, quando solicitado pelo CONTRATANTE;
8.3.8 Modelo de dados e scripts de DDL e DML atualizados;
8.3.9 Scripts de configuração da ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE;
8.3.10 Outros artefatos previstos na OS/Requisição;
8.4 A lista de artefatos facultativos aplicáveis aos serviços de Desenvolvimento/Manutenção sob demanda consta no MGDS/MGDAS
do CONTRATANTE;
8.5 Em casos excepcionais e apenas quando explicitamente autorizado, poderá caber à CONTRATADA dispensa de etapa do processo
e/ou artefato(s) previsto(s) no MGDS/MGDAS do CONTRATANTE;
8.6 A prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas ou de manutenção sob demanda de sistemas poderá ser executada a
partir de:
8.6.1 Emissão de Ordens de Serviço (OS de Desenvolvimento ou OS de Manutenção sob demanda); e/ou
8.6.2 Requisição de serviço no Sistema de Gerenciamento de Demandas - SGD do CONTRATANTE;
8.7 A OS ou requisição de serviços de Desenvolvimento/Manutenção sob demanda contemplará o ciclo de um release, visando gerar
faturamentos sobre requisitos efetivamente implementados, homologados e disponibilizados em produção, ou em outro ambiente
a critério do CONTRATANTE;
8.8 A OS/requisição de Manutenção sob demanda poderá abranger todos e quaisquer dos serviços descritos no item 2.5 e seus
subitens, deste instrumento, a critério do CONTRATANTE;
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8.9 Métricas de serviço:
8.9.1 O dimensionamento da OS/requisição será feito por meio da técnica de pontos de função com base no APENSO III - Roteiro
de Métricas;
8.9.2 Para fins de definição inicial da quantidade de pontos de função relativa a cada OS/requisição, o CONTRATANTE se baseará
nas seguintes premissas:
8.9.2.1 Na hipótese de já haver a contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função para o escopo do sistema sobre o
qual o serviço será executado, a OS/requisição será aberta de acordo com a contagem apurada, caso contrário, será definido
um tamanho estimado com base no histórico de demandas similares do CONTRATANTE.
8.9.2.2 Ao final da produção de todos os artefatos requeridos, o valor da OS será ajustado levando-se em consideração a
Planilha de Contagem Detalhada produzida ou atualizada mais o esforço em HST relativo às atividades não mensuráveis em
ponto de função.
8.9.3 Para os caso em que o CONTRATANTE solicite a conclusão do serviço no prazo inferior ao limite previsto no APENSO II Níveis Mínimos de Serviço, dada a urgência de atendimento da demanda, a CONTRATADA fará jus à remuneração do referido
serviço acrescida em 10% (dez por cento) do valor estabelecido, conforme modelo remuneratório definido neste instrumento;
8.10 Metodologia de execução dos serviços:
8.10.1 O CONTRATANTE abrirá a OS ou requisição em sistema, com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do
serviço;
8.10.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto a OS/requisição, os artefatos necessários para o entendimento da
demanda;
8.10.3 O controle de demandas de desenvolvimento e manutenção será realizado via Sistema de Gerenciamento de Demandas
(SGD) do CONTRATANTE;
8.10.4 A CONTRATADA atuará apenas nos chamados registrados no SGD que estejam atribuídos a ela e/ou nos serviços descritos
em cada OS emitida;
8.10.5 O prazo para atendimento dos serviços de desenvolvimento e/ou manutenções sob demanda deverá estar de acordo com
o APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço, e obedecer ao seguinte regramento:
8.10.5.1 O cronograma preliminar para execução de cada OS/requisição deverá ser enviado pela CONTRATADA, conforme
prazos e critérios definidos no NMS;
8.10.5.1.1 Na hipótese em que haja necessidade de contagem de pontos de função, o cronograma preliminar deverá ser
remetido em conjunto com a pontuação para validação, conforme prazos e critérios definidos no NMS. Caso não seja
necessária a contagem, dever-se-á respeitar o prazo definido no que tange ao cronograma;
8.10.5.2 Dentro do prazo da OS/requisição, já está previsto o tempo necessário para obtenção da aprovação do modelo de
dados e diagrama de classe pelo CONTRATANTE. Desta forma, caberá a CONTRATADA verificar, junto as equipes do
CONTRATANTE responsáveis pelas validações, o prazo necessário para esta atividade e monitorar os possíveis riscos de
atrasos devido à concorrência com outras atividades ou projetos;
8.10.5.2 Para os serviços de Manutenção sob Demanda, a equipe designada pela CONTRATADA deverá manter atualizada a
data prevista de entrega de cada requisição registrada no SGD para desenvolvimento na CONTRATADA.
8.10.6 A CONTRATADA deverá realizar a avaliação dos serviços demandados na OS/requisição e manifestar-se ao
CONTRATANTE, em até 03 (três) dias úteis ou conforme prazos definidos no APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço, na hipótese
de verificar divergências/inconsistências;
8.10.6.1 A ausência de manifestação tempestiva significará aceitação integral dos termos definidos na OS/requisição;
8.10.6.2 Havendo divergências, a CONTRATADA deverá apresentar formalmente os pontos divergentes, com suas
respectivas justificativas. Em tais hipóteses, incumbirá ao CONTRATANTE, a seu critério, conduzir o processo de alinhamento
das divergências;
8.10.7 Não havendo divergências ou tão logo estas sejam alinhadas pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá formalizar o
início da execução dos serviços de acordo com os prazos estabelecidos no APENSO II – Níveis Mínimos de Serviço;
8.10.8 Para o desenvolvimento de novos aplicativos (app e app web), o prazo de atendimento será acordado, previamente, entre
o CONTRATANTE e a CONTRATADA;
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8.10.9 A CONTRATADA é responsável por manter a integridade funcional da solução de software;
8.10.10 A CONTRATADA deverá realizar merge do código fonte sempre que necessário para manter o branch ou trunk em
desenvolvimento atualizado em relação a outro branch ou trunk, em virtude de desenvolvimento paralelo e de liberação de
novas versões em produção no ambiente do CONTRATANTE.
8.10.10.1 As atividades de merges não implicarão em custos adicionais para o CONTRATANTE.
8.10.10.2 Nos casos de desenvolvimento em paralelo com outras equipes, seja da própria CONTRATADA, do
CONTRATANTE ou outra prestadora, a CONTRATADA deverá realizar pelo menos um merge sempre que uma nova versão do
sistema for disponibilizada no ramo principal do repositório (trunk) ou quando for realizar a entrega do produto;
8.10.10.3 A CONTRADA é responsável por analisar o esforço necessário para realização do merge, bem como a quantidade
de merges que serão realizados durante o desenvolvimento, tendo em vista o cronograma do projeto em relação aos
cronogramas de outras releases em desenvolvimento para o mesmo sistema;
8.10.10.4 A CONTRATADA é responsável pelo merge realizado no branch em desenvolvimento, devendo garantir que todas
as alterações oriundas de outros branchs ou trunk permaneçam funcionando corretamente;
8.10.11 A critério exclusivo do CONTRATANTE, a fim de se verificar a viabilidade de execução de novos serviços de
desenvolvimento e/ou manutenção sob demanda de software, poderá ser solicitada à CONTRATADA a análise de impacto da
demanda;
8.10.11.1 Nas hipóteses em que a análise de impacto não puder ser dimensionada a partir da técnica de pontos de função,
aplicar-se-á o item 14.4 deste instrumento;
8.10.12 Ao término do atendimento de cada OS/requisição pela CONTRATADA, os artefatos produzidos deverão ser entregues
ao CONTRATANTE, para fins de recebimento provisório, definitivo e demais providências;
8.10.12.1 Deverão constar na entrega da execução de cada OS/requisição, além dos artefatos de documentação e outros
previstos para a release, o código-fonte produzido e as evidências de realização de testes unitários, de integração e de
interface;
8.10.12.2 Para fins de recebimento provisório dos serviços e de apuração do cálculo do indicador PAFP (Índice de Projetos
Atendidos Fora do Prazo), a CONTRATADA deverá entregar como produtos de encerramento:
8.10.12.2.1 Código-fonte final;
8.10.12.2.2 Testes unitários automatizados;
8.10.12.2.3 Modelo de dados e scripts atualizados;
8.10.12.2.4 Scripts de configuração da ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE
8.10.12.2.5 Planilha de pontuação detalhada atualizada;
8.10.12.2.6 Outros artefatos previstos na OS/requisição;
8.10.12.3 No ato da entrega a CONTRATADA deverá configurar a ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE
para geração de versão do sistema no ambiente de teste;
8.10.12.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar o produto entregue devidamente configurado e pronto para validação no
ambiente de teste do CONTRATANTE;
8.10.12.4.1 O produto será considerado como entregue apenas após a disponibilização no ambiente de teste do
CONTRATANTE.
8.10.13 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, acompanhada ou não de
terceiros;
8.10.13.1 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
8.10.13.2 Durante a validação, serão:
8.10.13.2.1 Realizadas avaliações de qualidade em que, a critério do CONTRATANTE, poderão ser reexecutados os testes
unitários, de integração e de interface e também realizados testes funcionais de sistema, exploratórios, testes de
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desempenho, de carga, de estresse e de segurança. Além disso, poderão ser reexecutados os testes de qualidade do
sistema e de segurança do sistema;
8.10.13.2.2 Analisados se os produtos entregues estão em conformidade com a documentação do projeto e atendem
aos critérios de aceitação definidos na MGDS/MGDAS, em conjunto com o especificado no APENSO II – Níveis Mínimos
de Serviço;
8.10.14 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos entregues, a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda.
8.10.14.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE;
8.10.15 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova
avaliação do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo dos serviços;
8.10.16 A eventual suspensão do projeto, solicitada pelo CONTRATANTE, implicará a remuneração proporcional aos produtos
entregues e aceitos até o momento da solicitação, desde que permaneça suspensa por período superior a 60 (sessenta) dias,
ocasionando, neste caso, o fechamento da OS/requisição.
8.11 Alteração no escopo da ordem de serviços:
8.11.1 Define-se como alteração de escopo ou de requisito a mudança resultante da evolução das políticas, legislações, objetivos
específicos de negócio ou do processo de trabalho do CONTRATANTE, ocorridos durante a execução de cada OS/requisição e
que tenha impacto nessa;
8.11.2 Caso haja mudança de escopo ou de requisito durante a execução de alguma OS/requisição em qualquer momento antes
do término da sua execução (e respectivo aceite), a CONTRATADA deverá realizar nova contagem de pontos de função, quando
aplicável, devendo encaminhar novamente ao CONTRATANTE para aprovação, controle e acompanhamento;
8.11.2.1 Quando aplicável, a CONTRATADA deverá estimar o tamanho (em Pontos de Função), o custo e o prazo necessários
para a execução da OS/requisição, exceto se a CONTRATANTE determinar outra forma;
8.11.2.2 Para definição sobre a aplicabilidade, dever-se-á obedecer às seguintes regras:
8.11.2.2.1 Caso a alteração seja referente a funcionalidade já tenha sido desenvolvida, a alteração será tratada como
melhoria no sistema;
8.11.2.2.2 Caso a alteração seja referente a funcionalidade que ainda não tenha sido desenvolvida, a alteração será
tratada como evolução natural dos requisitos do negócio e não como melhoria do sistema. Nesse caso, será realizado
novamente o planejamento da OS/requisição, se necessário, não implicando custos de mudança ou retrabalho para o
CONTRATANTE;
8.11.3 A solicitação de mudança de requisito será registrada no SGD do CONTRATANTE, vinculado à release ou projeto
relacionado e contendo a descrição detalhada da mudança;
8.11.4 O tamanho, prazo e custo da OS/requisição poderão ser redefinidos devido ao impacto gerado pela solicitação de
mudança;
8.11.4.1 A redefinição deverá levar em consideração quais serviços já foram executados, a incorporação dos serviços da
Solicitação de Mudança e o impacto resultante da alteração de escopo.
8.11.5 Os impactos na OS/requisição decorrentes da Solicitação de Mudança associada deverão ser avaliados previamente a fim
de mitigar os riscos e problemas advindos da alteração;
9. DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOB A FORMA DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS
9.1 Para a manutenção continuada de sistemas do CONTRATANTE, com o objetivo de manter a disponibilidade, estabilidade e o
desempenho satisfatório das soluções implantadas no seu ambiente de produção, este poderá requerer à CONTRATADA a execução
dos serviços de manutenção de sistemas sob a forma de sustentação mensal;
9.2 A prestação de serviços de sustentação de sistemas será executada mediante emissão de Ordens de Serviços (OS);
9.2.1 Para cada sistema a ser sustentado, será aberta uma Ordem de Serviço de Sustentação de sistemas (OS de Sustentação);
9.2.2 Para definição da quantidade de pontos de função correspondente a cada OS, ter-se-á por base o tamanho do sistema a
ser sustentado, em Ponto de Função, conforme o Catálogo de Sistemas Sustentados do CONTRATANTE;
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9.3 As ordens de serviços de sustentação englobarão todas as requisições de serviços de manutenção no sistema em sustentação
previstas no item 2.5 deste instrumento;
9.3.1 Exclusivamente no que tange às manutenções adaptativas, e somente no que envolve os serviços abaixo listados, será
considerada como serviço de sustentação de sistema, uma solicitação de adaptação a cada período de 01 (um) ano:
a) Atualização de versão de navegadores internet;
b) Atualização de servidor de aplicação;
c) Atualização de versão de servidor de banco de dados;
d) Atualização de versão de linguagem de programação;
e) Atualização de versões de frameworks e/ou bibliotecas;
9.3.1.1 Em caso de comprovada desproporcionalidade de esforço para alguma das atividades mencionadas no item acima,
ficará a cargo da CONTRATANTE, com base na justificativa apresentada pela CONTRATADA, decidir pela remuneração
através da métrica relativa à manutenção sob demanda de sistemas;
9.4 Métricas de serviços:
9.4.1 O dimensionamento da OS de Sustentação será feito por meio da técnica de pontos de função, utilizando o conceito de
Ponto de Função Sustentado - PFS;
9.4.1.1 O PFS é a métrica usada pelo CONTRATANTE para remunerar mensalmente à CONTRATADA pelo atendimento de
todos os serviços de manutenção aplicáveis ao(s) sistema(s) sustentado(s), previstos no item 2.5 deste instrumento e dentro
dos níveis de serviço adequados;
9.4.2 O tamanho funcional previsto dos sistemas sustentados constará no Catálogo de Sistemas Sustentados elaborado pelo
CONTRATANTE;
9.4.2.1 O tamanho funcional de cada sistema a ser sustentado deverá sempre levar em conta a medida funcional em pontos
de função mais precisa e atualizada informada pelo CONTRATANTE;
9.4.2.2 O CONTRATANTE não remunerará a CONTRATADA retroativamente pelo tamanho funcional de um sistema. A
remuneração será sempre pela tabela mais precisa e atualizada informada na OS de Sustentação;
9.4.2.3 O Catálogo de Sistemas Sustentados definirá o tamanho funcional detalhado ou estimado de cada sistema. Para os
sistemas publicados em produção que não possuam a contagem detalhada em pontos de função, o CONTRATANTE utilizará
a contagem estimada até que a contagem detalhada esteja pronta;
9.4.2.4 Inicialmente, o Catálogo de Sistemas Sustentados será composto por todos os sistemas integrantes do Parque do
CONTRATANTE cuja sustentação mensal já esteja por este definida;
9.4.2.5 Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá incluir outros sistemas no Catálogo de Sistemas
Sustentados, à medida que forem desenvolvidos ou atualizados e estiverem publicados em ambiente de produção do
CONTRATANTE;
9.4.2.5.1 O CONTRATANTE se compromete a avisar à CONTRATADA quais sistemas serão incluídos no Catálogo de
Sistemas Sustentados com antecedência de 30 (trinta) dias corridos, salvo situação excepcional justificável pela urgência
da demanda institucional;
9.4.2.6 A critério do CONTRATANTE, um sistema em sustentação poderá ser removido do Catálogo de Sistemas Sustentados
ou deixar de ser elegível para Sustentação. Neste caso, o CONTRATANTE se compromete a avisar à CONTRATADA com
antecedência de 30 dias corridos, salvo situação excepcional justificável pela urgência da demanda institucional;
9.4.2.7 A inclusão e/ou exclusão de um sistema no Catálogo de Sistemas Sustentados se dará por comunicação escrita do
CONTRATANTE à CONTRATADA;
9.4.3 Para a abertura da OS de Sustentação, o CONTRATANTE utilizará como base a versão mais atualizada do Catálogo de
Sistemas Sustentados;
9.4.3.1 O Catálogo de Sistemas Sustentados será atualizado periodicamente pelo CONTRATANTE, a cada três meses ou
sempre que for necessário;
9.4.3.2 Nos casos de atualização do tamanho funcional de um sistema sustentado, a CONTRATADA fará jus a remuneração
atualizada a partir do mês subsequente ao da atualização.
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9.4.4 Não será remunerado o processo de entendimento e internalização do sistema/software;
9.4.5 Caso o sistema não possua documentação técnica, a critério do CONTRATANTE, poderá ser aberta uma OS de
Documentação;
9.4.6 Os sistemas sustentados serão classificados, pelo CONTRATANTE, conforme nível de criticidade alta, média, baixa ou muito
baixa, levando em consideração o impacto para o negócio e a urgência;
9.4.6.1 Qualquer sistema sustentado poderá ser elencado como de nível de criticidade alta. Para efeito desta classificação,
incidem Níveis Mínimos de Serviço diferenciados, conforme APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço.
9.4.6.2 O CONTRATANTE indicará, no Catálogo de Sistemas Sustentados, quais sistemas serão tratados como de nível de
criticidade alta, e informará à CONTRATADA sempre que houver mudança no status de sistemas nesta condição;
9.4.6.3 Em contrapartida aos níveis de serviço diferenciados para sistemas de nível de criticidade alta, a CONTRATADA fará
jus à remuneração de sustentação do referido sistema acrescida em 10% (dez por cento) do valor estabelecido, conforme
modelo remuneratório definido neste instrumento;
9.4.6.4 Antes de se realizar a mudança de criticidade de um sistema, o CONTRATANTE informará à CONTRATADA os motivos
que levaram o negócio a reclassificar os sistemas prioritários;
9.4.6.5 De acordo com a base histórica do CONTRATANTE, os sistemas classificados como criticidade baixa ou muito baixa
possuem um número reduzido de incidentes. Desta forma, serão considerados como estáveis e deverão ser remunerados
conforme abaixo:
9.4.6.5.1 O CONTRATANTE aplicará um deflator de 50% (cinquenta por cento) no valor do PFS para cada sistema
sustentado classificado com criticidade baixa;
9.4.6.5.2 O CONTRATANTE aplicará um deflator de 90% (noventa por cento) no valor do PFS para cada sistema
sustentado classificado com criticidade muito baixa;
9.4.7 Os sistemas não elencados no catálogo de sistemas sustentados ou que não estejam elegíveis para sustentação serão
tratados através do serviço de Desenvolvimento e/ou Manutenção sob demanda;
9.5 Catálogo de Sistemas Sustentados:
9.5.1 O Catálogo de Sistemas Sustentados consignará todos os sistemas que serão atendidos através de uma OS de Sustentação,
contendo as seguintes informações:
9.5.1.1 Sigla;
9.5.1.2 Nome;
9.5.1.3 Descrição resumida de seu campo de aplicação;
9.5.1.4 Gerente de Sistema;
9.5.1.5 Endereço dos repositórios de artefatos, inclusive dos códigos-fonte de programas de computador;
9.5.1.6 Plataforma Tecnológica em que se encontra (Linguagem, SGBD, Servidor de Aplicações), inclusive as respectivas
versões;
9.5.1.7 A classificação quanto à criticidade;
9.5.1.8 O tamanho funcional em ponto de função estimado ou detalhado;
9.5.2 O Catálogo de Sistemas Sustentados, por sua natureza dinâmica, está sujeito a inclusões, aprimoramentos e alterações ao
longo do contrato;
9.6 Metodologia de execução dos serviços:
9.6.1 Para a internalização de um novo sistema nos serviços de sustentação, o CONTRATANTE deverá definir previamente o
prazo para recebimento do sistema (código-fonte e documentação técnica) pela CONTRATADA;
9.6.1.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS, para apresentar, caso
julgue necessário, pedido formal de revisão do prazo de execução indicado na OS, com exposição de fundamentos técnicos.
Em tal hipótese, incumbirá ao CONTRATANTE a decisão final sobre a ampliação do prazo ou não;
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9.6.2 A CONTRATADA deverá indicar o profissional que conduzirá as atividades de recebimento do sistema a ser sustentado no
prazo máximo de até 02 (dois) dias antes do início da execução dos serviços indicados na respectiva OS;
9.6.3 O controle de demandas ordinárias relativas a cada OS de Sustentação será realizado via chamados registrados no SGD do
CONTRATANTE;
9.6.3.1 O prazo para atendimento de cada demanda relativa à OS de sustentação deverá estar de acordo com o APENSO II Níveis Mínimos de Serviço;
9.6.3.2 O início da contagem do prazo de atendimento será no momento em que o chamado estiver disponível na fila de
atendimento da CONTRATADA no SGD do CONTRATANTE;
9.6.3.3 O atendimento do chamado fora do prazo acordado ensejará desconto por NMS conforme APENSO II - Níveis
Mínimos de Serviço;
9.6.4 Caso a CONTRATADA resolva o defeito aplicando uma solução de contorno e identifique que a causa raiz do problema não
possa ser corrigida no mesmo chamado, a solução definitiva poderá ser executada via outro chamado;
9.6.4.1 O prazo de atendimento do novo chamado deverá ser definido previamente, pelo CONTRATANTE, antes de sua
abertura;
9.6.5 Ao término do atendimento de um ou mais chamados, conforme alinhamento prévio entre as partes quanto ao escopo de
entrega, os artefatos produzidos deverão ser entregues ao CONTRATANTE, para fins de validação e demais providências;
9.6.5.1 Deverão constar na entrega dos chamados, além dos artefatos de documentação e outros previstos, o código-fonte
produzido e as evidências de realização de testes unitários, de integração e de interface;
9.6.5.2 Para fins de recebimento provisório e de apuração dos indicadores de NMS previstos para o Serviço de Sustentação,
a CONTRATADA deverá entregar como produtos de encerramento:
9.6.5.2.1 Código-fonte final;
9.6.5.2.2 Testes unitários automatizados;
9.6.5.2.3 Modelo de dados e scripts atualizados;
9.6.5.2.4 Scripts de configuração da ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE;
9.6.5.2.5 Planilha de pontuação detalhada atualizada;
9.6.5.2.6 Outros artefatos previstos na OS/requisição;
9.6.5.3 No ato da entrega a CONTRATADA deverá configurar a ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE para
geração de versão do sistema no ambiente de teste;
9.6.5.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar o produto entregue devidamente configurado e pronto para validação no
ambiente de teste do CONTRATANTE;
9.6.5.4.1 O produto será considerado como entregue apenas após a disponibilização no ambiente do CONTRATANTE.
9.6.6 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, acompanhada ou não de
terceiros;
9.6.6.1 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
9.6.6.2 Durante a validação, serão:
9.6.6.2.1 Realizadas avaliações de qualidade em que, a critério do CONTRATANTE, poderão ser reexecutados os testes
unitários, de integração e de interface e também realizados testes funcionais de sistema, exploratórios, testes de
desempenho, de carga, de estresse e de segurança. Além disso, poderão ser reexecutados os testes de qualidade do
sistema e de segurança do sistema;
9.6.6.2.2 Analisados se os produtos entregues estão em conformidade com a documentação do projeto e atendem aos
critérios de aceitação definidos na MGDAS, em conjunto com o especificado no APENSO II – Níveis Mínimos de Serviço;
9.6.7 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos entregues, a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda.
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9.6.7.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE;
9.6.8 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova avaliação
do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo dos serviços;
9.6.9 A requisição de serviço será considerada pronta quando estiver validada no ambiente do CONTRATANTE e, se for o caso, a
documentação técnica estiver atualizada.
9.6.10 A CONTRATADA deverá realizar a atualização do tamanho funcional do sistema em Ponto de Função (PF) pelo menos a
cada 3 (três meses) através de medição detalhada.
9.6.10.1 Caso o sistema em sustentação não tenha a pontuação detalhada, a CONTRATADA deverá realizar a contagem
inicial em até 3 (três meses) do início do serviço.
9.6.10.2 A contagem inicial ou incremental não poderá concorrer com os chamados que estão sendo atendidos no
serviço, devendo ser observado os prazos previstos para o seu atendimento.
9.6.10.3 O não cumprimento do prazo mínimo previsto para atualização do tamanho funcional do sistema em
sustentação sem justificativa prévia ensejará na apuração do indicador AGFP (Índice de Artefatos de Gerenciamento
Fora do Prazo) definido no APENSO II – Níveis Mínimos de Serviço referente ao mês de apuração, contado da data do
último envio da pontuação ou da data de início do serviço, caso nenhuma pontuação tenha sido enviada.
10. PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
10.1 Para serviços especializados em Tecnologia da Informação no âmbito da Engenharia de Software não contemplados pelos
serviços de Documentação, Desenvolvimento ou Manutenção de Software, o CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA a
execução do serviço de Pesquisa e Inovação Tecnológica;
10.2 Artefatos previstos no serviço
10.2.1 Relatório técnico detalhado;
10.2.2 Atas de reunião;
10.2.3 Código fonte do piloto construído, se for o caso;
10.2.4 Documento de Arquitetura de Projeto;
10.2.5 Se foi utilizado banco de dados no estudo;
10.2.5.1 Dicionário de Dados;
10.2.5.2 Modelo de Dados;
10.2.5.3 Scripts DDL e DML;
10.2.6 Outros artefatos previstos na OS;
10.3 A prestação dos serviços será executada mediante emissão de Ordens de Serviço de Pesquisa e Inovação (OS de Inovação)
pelo CONTRATANTE;
10.4 Métricas de serviço:
10.4.1 O dimensionamento da OS de Inovação será feito por meio da técnica de pontos de função;
10.4.2 Para fins de definição inicial da quantidade de pontos de função relativa a cada OS, o CONTRATANTE se baseará nas
seguintes premissas:
10.4.2.1 Na hipótese de já haver a contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função para o escopo do serviço que será
executado, a OS será aberta de acordo com a contagem apurada;
10.4.2.2 Na hipótese de não haver contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função, a OS será aberta com valor
correspondente a 1 (um) ponto de função para fazer jus ao levantamento inicial;
10.4.2.3 Ao final do serviço realizado, o valor da OS será ajustado levando-se em consideração a Planilha de Contagem
Detalhada e esforço realizado em HST conforme definido na seção Demandas não mensuráveis por PF.
10.5 Metodologia de execução dos serviços:
10.5.1 O CONTRATANTE abrirá a OS de Inovação com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do serviço;
10.5.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto a OS, documentos que julgue relevantes para a execução dos
serviços;
10.5.3 O CONTRATANTE definirá na OS o prazo máximo admitido para a total execução dos serviços;
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10.5.3.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS, para apresentar, caso
julgue necessário, pedido formal de revisão do prazo de execução indicado na OS, com exposição de fundamentos técnicos.
Em tal hipótese, incumbirá ao CONTRATANTE a decisão final sobre a ampliação do prazo ou não;
10.5.3.2 O prazo de execução poderá ser alterado por acordo entre as partes, observando-se a complexidade e urgência dos
serviços demandados e a disponibilidade de tempo da área requisitante do CONTRATANTE;
10.5.3.3 O cronograma para execução de cada OS deverá ser enviado pela CONTRATADA, conforme prazos e critérios
definidos no NMS;
10.5.4 Ao término do atendimento da OS pela CONTRATADA, os artefatos produzidos deverão ser entregues ao CONTRATANTE,
para fins de recebimento provisório, definitivo e demais providências;
10.5.5 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, acompanhada ou não de
terceiros;
10.5.5.1 Os produtos entregues serão validados conforme o APENSO II – Níveis Mínimos de Serviço;
10.5.5.2 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
10.5.6 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos produzidos a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda.
10.5.6.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE.
10.5.7 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova
avaliação do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo da OS de Inovação.
10.5.8 A eventual suspensão da OS, solicitada pelo CONTRATANTE, implicará na remuneração proporcional dos
produtos entregues e validados, desde que permaneça suspensa por período superior a 60 (sessenta) dias, ocasionando, neste
caso, o fechamento da OS.
11. PLANTÃO E SOBREAVISO
11.1 Para análise, triagem e atendimento de demandas de sistemas fora do horário administrativo de funcionamento, o
CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA a execução do serviço de Plantão e Sobreaviso;
11.2 A prestação dos serviços será executada mediante emissão de Ordens de Serviço de Plantão pelo CONTRATANTE;
11.3 Atendimento em regime de plantão se dará:
11.3.1 Horário: engloba o período entre 18h00 às 07h59 nos dias úteis, e o período de 00h00 às 23h59 nos finais de semana,
feriados nacionais ou regionais e dias com expediente suspenso em todas as unidades do CONTRATANTE, mediante portaria
interna deste;
11.3.1.1 Caberá à CONTRATADA verificar junto ao CONTRATANTE os dias planejados de expediente suspenso para garantir
a prestação do serviço nestes dias.
11.3.1.2 O horário de início ou término do período de plantão nos dias úteis poderá ser antecipado ou adiado, desde que
em comum acordo entre as partes. Para estes casos, o CONTRATANTE irá registrar na respectiva OS o novo horário
atualizado e comunicará à CONTRATADA num prazo mínimo de 5 (cinco) dias.
11.3.2 Durante o plantão, abertura de chamados será feita exclusivamente por telefone, contudo informações poderão ser
encaminhadas através de e-mail ou registro no SGD do CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA deverá fornecer número
externo para contato, o qual deverá possuir DDD 71 (não podendo ser linha móvel) ou ser um 0800/4004 (ou semelhante),
e que não deverá mudar ao longo da execução do contrato; Além disso, a CONTRATADA deverá fornecer um e-mail de
contato, que não deverá mudar ao longo da execução do contrato, para o encaminhamento de informações adicionais
quando necessário.
11.3.3 O atendimento aos serviços essenciais será feito sempre por telefone ou remotamente, mediante conexão
previamente configurada e autorizada pelo CONTRATANTE;
11.3.4 Não haverá suporte presencial durante o período de plantão;
11.4 Métricas de serviço:
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11.4.1 O dimensionamento da OS será feito por meio de HST, com base no total estimado de HST previstas para o período de
vigência da OS.
11.4.2 Para cada chamado atendido durante o plantão e sobreaviso, a CONTRATADA fará jus ao faturamento do atendimento
realizado, sendo que, nestes casos, o dimensionamento será feito por meio da técnica de pontos de função com base no APENSO
III - Roteiro de Métricas.
11.4.3 A cada mês, a CONTRATADA deverá apurar os atendimentos realizados no mês anterior, realizar a contagem detalhada
do serviço realizado com base no APENSO III - Roteiro de Métricas e submeter para aprovação do CONTRATANTE.
11.4.4 O faturamento será realizado mensalmente após a apuração das HST e PFs efetivamente realizadas no mês anterior à
apuração.
11.5 Metodologia de execução dos serviços:
11.5.1 O CONTRATANTE abrirá a OS com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do serviço;
11.5.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto a OS, documentos que julgue relevantes para a execução dos serviços;
11.5.3 O CONTRATANTE definirá na OS o prazo de vigência para execução dos serviços de plantão e sobreaviso;
11.5.3.1 A seu critério, o CONTRATANTE poderá prorrogar o prazo de execução ou antecipar sua finalização. Neste caso, o
CONTRATANTE se compromete a avisar à CONTRATADA com antecedência de 30 dias corridos, salvo situação excepcional
justificável pela urgência da demanda institucional;
11.5.4 A CONTRATADA deverá indicar o profissional com perfil de Analista Desenvolvedor, conforme definido na seção 3. PERFIL
DA EQUIPE TÉCNICA que conduzirão as atividades de plantão sobreaviso no prazo máximo de até 05 (cinco) dias antes do início
da execução dos serviços indicados na respectiva OS;
11.5.5 Ao ser acionado, o plantonista deverá proceder com a abertura de chamado no SGD do CONTRATANTE, caso ainda não
tenha sido feito pelo suporte de 1º ou 2º Nível do CONTRATANTE;
11.5.6 O registro deverá conter pelo menos, a data e hora do acionamento do plantão, o sistema relacionado a descrição do
problema e mensagem de erro quando possível, além de anexar todas as evidências que foram encaminhadas ou coletadas tais
como printscreen do erro, log de erro, e-mail, entre outros.
11.5.6.1 Tendo em vista a prioridade e criticidade dos sistemas que estão em suporte de plantão e sobreaviso, o prazo para
investigação e atendimento de cada chamado aberto conforme tabela abaixo:
Horário
Das 22h00 às 06h00
Das 06h01 às 21h59

Prazo para Atendimento
2h
4h

11.5.6.2 O início da contagem do prazo de atendimento será no momento do acionamento do plantão;
11.5.6.3 O atendimento do chamado fora do prazo acordado ou a alocação de profissional fora do perfil previsto ensejará
desconto por NMS conforme APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço;
11.5.7 Caso a CONTRATADA resolva o defeito aplicando uma solução de contorno e identifique que a causa raiz do problema
não possa ser corrigida no mesmo chamado, a solução definitiva poderá ser executada via outro chamado;
11.5.7.1 Neste caso, o chamado poderá ser encaminhado para atendimento fora do horário de plantão e deverá observar o
prazo previsto no APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço;
11.5.8 Ao término do atendimento do chamado, o plantonista deverá comunicar ao responsável pela abertura do chamado ou
a pessoa indicada pelo CONTRATANTE da resolução ou não do problema reportado.
11.5.8.1 O plantonista deverá registrar no chamado do SGD todas as informações coletadas, as ações realizadas para
resolver o problema, anexar scripts que tenham sido criados e vincular todos os commits realizados no repositório do
sistema.
11.5.8.2 Caso não seja possível resolver o problema durante o plantão, o plantonista dever justificar a impossibilidade de
resolução do problema, e quando possível, anexar evidências.
11.5.9 A eventual suspensão da OS, solicitada pelo CONTRATANTE, implicará na remuneração proporcional aos serviços
realizados até a data de suspensão efetiva.
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12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO CONTRATANTE
12.1 A verificação do alcance dos objetivos do CONTRATANTE para a presente contratação será feita com a monitoração e controle
de Indicadores de Nível de Serviço definidos, conforme detalhado no APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço;
12.1.1 A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderão deixar de ser considerados, para apuração dos Níveis Mínimos de Serviço,
os atrasos decorrentes de fatos supervenientes sofridos pela CONTRATADA, desde que tais fatos sejam comunicados ao
CONTRATANTE tão logo ocorram, para que possam ser analisados quanto à pertinência.
12.1.2 Cabe à CONTRATADA provar os fatos e os seus efeitos sobre o andamento dos serviços da OS;
12.2 O descumprimento de qualquer indicador do acordo de nível de serviço que não tenha sido devidamente justificado pela
CONTRATADA e/ou que sua justificativa não tenha sido aprovada pelo CONTRATANTE, ensejará desconto por NMS correspondente
na fatura;
12.3 São passíveis de entrega e aceitação os serviços demandados por meio de Ordem de Serviço e/ou requisição no SGD que tenham
atendido aos critérios de conclusão e homologação definidos pelo CONTRATANTE;
12.4 Os serviços serão considerados entregues, para fins de recebimento provisório, quando da comunicação, pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE, da disponibilidade, no repositório eletrônico, de todos artefatos requeridos e montagem do ambiente de teste;
12.4.1 A comunicação de entrega de demanda pela CONTRATADA será através do SGD ou outro meio de comunicação definido
pelo CONTRATANTE;
12.4.2 A CONTRATADA deve, ao término de cada Ordem de Serviço/requisição ou fase do projeto concluída, repassar todos os
artefatos produzidos e gerados no contexto da sua execução, incluindo códigos-fonte, documentação de programas, diagramas
e especificações;
12.4.1.1 A entrega de todos os artefatos resultantes da execução de uma Ordem de Serviço/requisição interrompe a
contagem de seu prazo de entrega, desde que esta não tenha sido rejeitada;
12.4.3 Faz parte do escopo de entrega da fase de desenvolvimento e teste a disponibilização do sistema no ambiente de teste
do CONTRATANTE;
12.4.4 Para configuração da entrega, deverão ser observados todos os demais critérios e condições estabelecidos neste
instrumento e seus APENSOS;
12.5 Constatada qualquer inconformidade que impeça o aceite dos resultados de uma Ordem de Serviço/requisição, esta será
retornada, via SGD ou e-mail, ao status em que se encontrava antes da entrega, lançados os motivos da recusa.
12.5.1 A recusa implicará em estabelecimento, pelo CONTRATANTE, de prazo-limite para adequação da entrega e cômputo de
eventuais índices de Nível Mínimo de Serviço;
12.5.2 A CONTRATADA deverá efetuar todas as adequações que se fizerem necessárias nos artefatos entregues, em integral
cumprimento ao quanto apontado pelo CONTRATANTE, sem ônus adicional para este;
12.5.3 Todos os ajustes feitos pela CONTRATADA ensejarão nova(s) avaliação(ões) pelo CONTRATANTE até que seja dado o
aceite definitivo dos serviços;
12.5.4 A notificação pelo CONTRATANTE, e consequente abertura de prazo para ajuste(s) pela CONTRATADA, ocorrerão sem
prejuízo do eventual desconto de valores e/ou aplicação de penalidades cabíveis, observado, inclusive, o quanto disposto no
APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço;
12.6 O aceite definitivo de uma Ordem de Serviço de Planejamento ou Documentação será dado após a validação da documentação
entregue pela CONTRATADA;
12.6.1 A validação será realizada pelo gestor do sistema documentado, ou por pessoa por ele designado, e pela equipe técnica
da DTI do CONTRATANTE;
12.7 O aceite definitivo de uma Ordem de Serviço de Desenvolvimento, Manutenção ou Sustentação será dado após a conclusão dos
Testes Formais e/ou Homologação por parte do gestor do projeto ou pessoa por ele designada;
12.7.1 Uma vez iniciada a homologação, se forem identificados defeitos na versão entregue, o aceite definitivo só será dado
após a correção de todos os defeitos;
12.7.1.2 A critério exclusivo do CONTRATANTE, levando-se em consideração as questões legais ou necessidade da área
gestora responsável pela demanda, uma OS poderá receber aceite parcial ou integral, caso restem apenas defeitos de gravidade
baixa para correção.
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12.7.2 Caso o CONTRATANTE solicite alguma mudança de requisito durante a fase de Testes Formais de um produto entregue,
o ciclo de teste em andamento será concluído e os testes serão considerados como finalizados. Um novo processo de teste será
realizado quando a CONTRATADA fizer a entrega das mudanças solicitadas.
12.7.2.1 Para o escopo inicial do produto entregue serão apurados todos indicadores até o momento da finalização dos
testes formais.
12.7.2.2 O aceite e autorização para faturamento será dado apenas se o produto entregue estiver funcional e não tenha
defeitos de gravidade crítica ou alta pendente de correção.
12.8 A aceitação dos serviços de uma Ordem de Serviço/requisição não impede a constatação, no prazo da garantia, da existência
de vícios, e não isenta a CONTRATADA de obrigações deles decorrentes;
12.9 Após o aceite definitivo, a CONTRATADA estará apta a incluir os serviços prestados no faturamento mensal e receber pelos
produtos gerados conforme OS/requisição, após procedimentos de quantificação e pagamento descritos neste instrumento e seus
APENSOS;
12.9.1 Para fim de desembolso financeiro relativo a cada OS/requisição, serão pagos apenas os produtos que receberam o aceite
definitivo pelo CONTRATANTE;
12.10 Após o aceite definitivo, o CONTRATANTE encaminhará o relatório de cálculo dos indicadores de NMS referente ao produto
entregue, considerando os possíveis descontos apurados;
13. DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES
13.1 A CONTRATADA deverá elaborar, até o décimo dia útil de cada mês, Relatório Técnico de Atividades – RTA, o qual deverá conter
detalhamento de todos os serviços entregues que tiveram o aceite definitivo entre o primeiro e o último dia do mês anterior;
13.1.1 Fica estabelecido o último dia de cada mês como a data base para efeitos de medição mensal;
13.2 O Relatório Técnico de Atividades deverá conter, no mínimo:
13.2.1 Para cada tipo de serviço a ser faturado:
13.2.1.1 Identificação do Serviço.
13.2.1.2 Identificação da Ordens de Serviço.
13.2.1.3 Detalhamento das atividades realizadas e produtos entregues;
13.2.1.4 Volumetria apurada para o serviço;
13.2.1.5 O período de realização e validação do serviço;
13.2.1.6 Relação dos tickets resolvidos;
13.2.1.7 Medição dos Indicadores de Desempenho de Serviço para o período apurado;
13.2.1.8 Descontos por NMS apurados para o serviço;
13.3.1.9 Valor total a ser faturado, considerando os possíveis descontos por NMS apurados;

14. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1 O valor máximo previsto para os serviços demandados em cada OS/requisição (valor inicial), será definido mediante medições,
conforme regras definidas neste documento em conjunto com o APENSO III do edital do certame - Roteiro de Métricas;
14.1.1 O valor inicial poderá ser ajustado (acrescido/reduzido) conforme emissão de ordens de serviços ou requisições
complementares, nos termos deste instrumento;
14.1.2 A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderá ser previsto o pagamento de Ordens de Serviços por etapas de execução
previamente definidas, conforme cronograma de execução determinado e/ou validado pelo CONTRATANTE e mediante
elaboração do Relatório Técnico de Atividades nos termos da Seção VI deste instrumento.
14.2 Para fins de definição do valor final a ser faturado pela CONTRATADA para cada OS/requisição, aplicar-se-ão os indicadores de
desempenho cabíveis, de acordo com o APENSO II – Níveis Mínimos de Serviços;
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14.2.1 O valor a ser faturado (valor final) será aquele correspondente ao valor inicial ou ajustado (conforme o caso), descontados
os eventuais percentuais cabíveis por não atendimento dos indicadores de níveis de serviço previstos no APENSO II;
14.3 Procedimentos gerais para medição:
14.3.1 Os serviços desta contratação serão mensurados, via de regra, por meio da técnica de Análise de Pontos de Função – APF;
14.3.1.1 Para efeitos desta contratação, será utilizado o Ponto de Função não ajustado;
14.3.2 As contagens de Ponto de Função seguirão, nesta ordem, as regras estabelecidas no Manual de Práticas de Contagem
(CPM) versão 4.3.1 (ou superior) do IFPUG e no APENSO III - Roteiro de Métricas, acrescidas das definições do Roteiro de
Métricas de Software do SISP na versão 2.2 (ou superior);
14.3.2.1 Caso seja necessário adotar uma nova versão do APENSO III - Roteiro de Métricas, do Manual de Práticas de
Contagem (CPM) do IFPUG e do Roteiro de Métricas do SISP, bem como criar/atualizar um dos artefatos de contagem
durante a execução do contrato, o CONTRATANTE comunicará formalmente à CONTRATADA, com a indicação das
mudanças, devendo esta realizar a análise de impacto e adaptar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a
comunicação.
14.3.2.1.1 Exceções ao cumprimento de prazo, devidamente formalizadas e justificadas pela CONTRATADA, serão
analisadas pelo CONTRATANTE;
14.3.2.2 A seu critério, o CONTRATANTE poderá adotar o método de contagem estimativa ou indicativa preconizado pela
NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association) na execução de mensuração preliminar de serviços do contrato;
14.3.3 Considerando a aplicação da técnica de APF, a fronteira de aplicação e o escopo da medição serão definidos pelo
CONTRATANTE;
14.3.4 As contagens estimativas e detalhadas serão realizadas pela CONTRATADA e validadas pelo CONTRATANTE ou por
empresa por este designada;
14.3.4.1 A contagem efetuada pela CONTRATADA deverá ser realizada pelo profissional indicado por esta que possua a
certificação de Certified Function Points Specialist - CFPS do International Function Point Users Group - IFPUG vigente e válida
na data da contagem e que atenda ao perfil definido no item 3.3.8 da seção 3. PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA, a fim de garantir
a qualidade técnica e atestar a aderência da contagem às normas vigentes;
14.3.4.2 Caso seja identificado que a contagem foi realizada por profissional que não atenda ao requisito definido no item
14.3.4.1, a Ordem de Serviço relacionada à contagem estará sujeito ao indicador PFPD (Índice de Profissionais Fora do Perfil
Definido) definido no APENSO II – Níveis Mínimos de Serviço.
14.3.5 Para registro da contagem de Pontos de Função, a CONTRATADA utilizará a planilha ou sistema disponibilizado pelo
CONTRATANTE e deverá seguir as orientações deste para o seu devido preenchimento;
14.3.6 Caso haja a necessidade de remunerar a CONTRATADA por algum serviço que não seja possível pela métrica de pontos
de função, o CONTRATANTE remunerará com base no item 14.4 deste instrumento em conjunto com o item 6 do APENSO III Roteiro de Métricas;
14.3.7 O CONTRATANTE não remunerará a CONTRATADA pelos serviços de refatoração de código, visando preencher atalhos,
eliminar a duplicação e código legado e para tornar o design e a lógica claros, por entender que é de responsabilidade da
CONTRATADA produzir um código aderente às boas práticas da programação e às guias anexas ao MGDS ou MGDAS do
CONTRATANTE;
14.3.7.1 O CONTRATANTE entende refatoração como a alteração realizada na estrutura interna do software para torná-lo
mais fácil de entender e de prover manutenção sem alterar seu comportamento/funcionalidades;
14.4 Demandas não mensuráveis por PF:
14.4.1 Os itens de uma demanda que não puderem ser dimensionados em Pontos de Função terão seus tamanhos estimados e
apurados conforme regras abaixo:
14.4.1.1 Não serão contados, para fins de pagamento, os itens identificados como não mensuráveis por Pontos de Função
em que, na mesma demanda, exista um item mensurável no qual possa ser considerado;
14.4.1.1.1 Exemplificativamente: numa demanda que tenha um item de alterar um texto fixo na tela de “incluir servidor”
e que tenha outro item de demanda para alterar a transação “Incluir servidor”, somente será contada a função de
transação. Considera-se que esta transação já inclui o item não mensurável. Por outro lado, numa demanda que tenha
somente um item de alterar o título da tela de “Incluir servidor”, este item não mensurável será contado.
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14.4.1.2 Para as demais hipóteses:
14.4.1.2.1 Em regra, utilizar-se-á a Tabela VI do item 6 do APENSO III - Roteiro de Métricas, a qual enumera a relação
de itens não mensuráveis a ser utilizada como insumo para a apuração do tamanho de itens de demandas não
mensuráveis por pontos de função;
14.4.1.2.1.1 Os exemplos constantes na Tabela VI são ilustrativos e estão baseados em um sistema fictício de
cadastro;
14.4.1.2.1.2 Para cada item de demanda não mensurável listado na Tabela VI, está estabelecida uma regra para
mensuração;
14.4.1.2.1.3 O esforço atrelado à fórmula definida compreende não só o esforço de implementação da demanda,
como a produção de todos os artefatos necessários ao processo de desenvolvimento de software previsto neste
instrumento;
14.4.1.2.2 Para os casos em que os itens de demandas não mensuráveis por PF não estejam contemplados na Tabela VI
ou em outras seções do APENSO III - Roteiro de Métricas, observar-se-á o disposto no Roteiro de Métricas de Software
do SISP (versão 2.2 ou superior);
14.4.1.2.3 Excepcionalmente, e em última hipótese, os itens de demandas não mensuráveis por PF poderão ser
realizados por HST (Horas de Serviço Técnico), conforme conversão prevista no subitem 6.2 do APENSO III - Roteiro de
Métricas;
14.4.1.2.3.1 Para os serviços estimados em HST, a CONTRATADA deverá submeter, previamente, justificava da
impossibilidade de aplicar a técnica de Análise de Ponto de Função, de utilizar a Tabela VI do APENSO III e as regras
previstas no Roteiro de Métricas de Software do SISP (versão 2.2 ou superior);
14.4.1.2.3.2 Nas hipóteses em que serviços a serem atendidos por HST já não estejam abrangidos (e contados) no
bojo de uma OS já emitida, o CONTRATANTE informará via e-mail à CONTRATADA a especificação detalhada dos
serviços, com a finalidade de planejamento das horas de serviço;
14.4.1.2.3.2.1 A CONTRATADA enviará o planejamento detalhado das horas de serviço e o prazo para atender
a demanda;
14.4.1.2.3.2.2 O CONTRATANTE aprovará a previsão de horas informada e abrirá uma requisição de serviço para
atendimento;
14.4.1.2.3.2.3 Caso o CONTRATANTE não aceite a quantidade de horas informada, uma reunião será marcada
para fins de acordo quanto ao esforço e prazo para atendimento, sendo a definição final a cargo do
CONTRATANTE;
14.4.1.2.3.3 Salvo motivo de força maior, o CONTRATANTE não remunerará a CONTRATADA pelas horas de serviço
executadas além daquelas previstas na requisição de serviço, observando-se que:
14.4.1.2.3.3.1 Sempre que a CONTRATADA necessitar de quantitativo de horas superior ao planejado deverá
solicitar, previamente, ao CONTRATANTE que, após análise das justificativas, poderá aprovar ou considerar
improcedente se entender que aquela, dentre outros motivos, não fez uso eficiente de tal recurso. Ademais, no
segundo caso, a CONTRATADA obriga-se a concluir a demanda sem custo adicional para o CONTRATANTE;
14.5 Divergências de Contagem:
14.5.1 As regras a seguir são válidas para qualquer tipo de contagem;
14.5.2 A CONTRATADA deverá apresentar cada contagem realizada ao CONTRATANTE, para validação;
14.5.3 O CONTRATANTE, a seu critério, poderá realizar nova contagem – internamente ou mediante contratação de empresa
com expertise técnica em Análise de Pontos de Função – ou aferir a correção da Planilha de Contagem entregue. O resultado
desse processo será disponibilizado posteriormente à CONTRATADA;
14.5.4 A CONTRATADA terá um prazo de 03 (três) dias úteis para contestar as informações apresentadas pelo CONTRATANTE.
14.5.5 Caso haja contestação por parte da CONTRATADA, esta poderá solicitar reunião de alinhamento para analisar os pontos
divergentes entre as partes.
14.5.6 A critério do CONTRATANTE, no caso de divergências de contagem de até 5% (cinco por cento), será utilizada a menor
contagem, sem necessidade de reunião de alinhamento.
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14.5.7 Não havendo consenso na reunião de alinhamento para um valor comum entre as partes, prevalecerá a interpretação
dada pelo CONTRATANTE.
14.5.8 A reunião de alinhamento deverá ser registrada por meio de ata.
14.5.9 A CONTRATADA é obrigada a comparecer à reunião de alinhamento da contagem de pontos de função e será informada
com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.
14.5.10 No caso de a CONTRATADA não poder comparecer à reunião, ela deverá avisar ao fiscal técnico do CONTRATANTE
responsável pela Ordem de Serviço à qual se refere a contagem com, no mínimo, um dia útil de antecedência por meio de email ou correspondência formal. Neste caso, a reunião será remarcada apenas uma única vez.
14.5.11 Caso a CONTRATADA falte à reunião sem avisar previamente, o CONTRATANTE decidirá qual contagem será
considerada, não cabendo à CONTRATADA qualquer questionamento posterior.
14.5.12 Após a reunião de alinhamento, a CONTRATADA deverá ajustar os artefatos de aferição.
14.5.13 A versão final dos artefatos de aferição servirá como base para o faturamento da Ordem de Serviço.
14.5.14 Para registro da contagem de Pontos de Função, a CONTRATADA utilizará a planilha disponibilizada pelo CONTRATANTE
e deverá seguir as orientações desta para o seu devido preenchimento;
14.6 Distribuição de Esforço por Fase do Projeto (salvo para os serviços de planejamento e sustentação):
14.6.1 Quando houver interrupção definitiva nos serviços ou na hipótese de a CONTRATADA executar apenas fases específicas
do projeto (requisito, projeto de sistema, modelagem de dados, desenvolvimento e testes, homologação, treinamento ou
implantação), o pagamento será feito de acordo com a macroatividade da demanda, conforme Tabela I abaixo.

Tabela I. Distribuição do Esforço por Macroatividade da Demanda.
Atividade

Percentual

Levantamento e Especificação de Requisito

25%

Projeto de Sistema

10%

Modelagem de Dados

5%

Implementação e Teste

50%

Homologação e/ou Treinamento

5%

Implantação

5%

14.6.2 O CONTRATANTE considera que a macroatividade Implementação engloba as atividades de desenvolvimento e testes
que a CONTRATADA deverá realizar para garantir um produto entregue dentro dos Níveis Mínimos de Serviço acordados através
do APENSO II;
14.6.3 A CONTRATADA fará jus a faturar pela fase de Homologação e/ou Treinamento caso realize a montagem do ambiente
de homologação ou acompanhamento da homologação junto com o usuário responsável, ou realize o treinamento para o grupo
de usuários indicado pelo CONTRATANTE;
14.6.4 A CONTRATADA fará jus a faturar pela fase de Implantação caso realize atividades de suporte e orientação à equipe de
infraestrutura do CONTRATANTE durante a implantação do release entregue;

15. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE DEMANDAS
15.1 Os serviços descritos na OS de Planejamento serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de Contagem Estimada da Análise
em Pontos de Função;
15.2 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
15.3 O acionamento do serviço se dará por Ordem de Serviço e a sua remuneração será calculada considerando o valor fixo
equivalente a 02 (dois) pontos de função ou o valor equivalente a 3% (três por cento) da quantidade estimativa de pontos de função
relativos à solução diagnosticada, se este for maior que os 2 (dois) pontos de função fixo;
15.3.1 Para o valor fixo equivalente a dois pontos de função, utilizar-se-á a seguinte fórmula:
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V_OSP = ( 2 x PF_Unit )
Onde:
a) V_OSP = valor a ser pago pela Ordem de Serviço de Planejamento
b) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função

15.3.2 Para o valor equivalente a 3% (três por cento) da quantidade estimada de pontos de função relativos à solução
diagnosticada, utilizar-se-á a seguinte fórmula:
V_OSP = ( PF_Est x PF_Unit ) x 3%
Onde:
a) V_OSP = valor a ser pago pela Ordem de Serviço de Planejamento
b) PF_Est = contagem estimada dos Pontos de Função relativos à OS.
c) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função

16. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS
16.1 Os serviços de documentação de sistemas serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de Análise em Pontos de Função;
16.2 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
16.3 Toda a documentação gerada para dar suporte à estimativa de tamanho que tenha finalidade exclusivamente para faturamento
dos serviços não será objeto de remuneração;
16.4 O acionamento do serviço se dará por OS de Documentação e a sua remuneração será calculada com base na quantidade de
Pontos de Função da execução do serviço (contagem detalhada), considerando as fases do projeto que tenham sido executadas
(Requisito, Projeto de sistema e/ou Modelagem de Dados), e observando os itens 14.3 e 14.5 deste instrumento ou outros adotados
pelo CONTRATANTE;
16.5 O valor a ser faturado será calculado conforme a fórmula abaixo:

V_OS_Doc = ( PF_Det x PF_Unit x FI )
V_Desconto = V_OS_Doc x Desc_NS
V_FAT = V_OS_Doc – V_ Desconto

Onde:
a) V_OS_Doc = valor previsto para a Ordem de Serviço de Documentação;
b) PF_Det = contagem detalhada dos Pontos de Função relativos à Ordem de Serviço;
c) FI = Fator de Impacto que varia de acordo com a fase do projeto em que a documentação estiver relacionada;
d) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função;
e) Desc_NS = Percentual total a ser descontado em razão do não atendimento dos níveis de serviço previstos no APENSO II;
f) V_Desconto = valor a ser descontado por não atendimento dos níveis de serviço;
g) V_FAT = valor a ser faturado;
O percentual aplicado para o Fator de Impacto (FI) é definido de acordo com a Tabela I do item 14.6.1, sendo assim:
a) FI = 0,25; apenas artefatos de requisitos.
b) FI = 0,10; apenas artefatos de projeto de sistema.
c) FI = 0,05; apenas modelagem de dados.
d) FI = 0,35; para artefatos de requisito e projeto de sistema.
e) FI = 0,15; para artefatos de requisito e modelagem de dados.
f) FI = 0,40; para artefatos de requisito, projeto de sistema e modelagem de dados.

17. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
17.1 Os serviços descritos na OS/requisição serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de Análise em Pontos de Função;
17.2 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
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17.3 Para estes tipos de serviços, a remuneração será calculada considerando a quantidade de Pontos de Função da execução do
serviço (contagem detalhada), observados os itens 14.3 e 14.5 deste instrumento ou outros adotados pelo CONTRATANTE;
17.4 O valor a ser faturado será calculado conforme a fórmula abaixo:
V_OS_Dev = ( PF_Det x PF_Unit x FI x FU)
V_Desconto = V_OS_Dev x Desc_NS
V_FAT = V_OS_Dev – V_Desconto
Onde:
a) V_OS_Dev = valor previsto para a Ordem de Serviço de Desenvolvimento
b) PF_Det = contagem detalhada dos Pontos de Função relativos à OS/requisição
c) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função;
d) FI = Fator de Impacto que varia de acordo com a fase do projeto em que a CONTRATADA atuará, conforme Tabela I do
item 14.6.1 deste instrumento.
d.1) FI = 0,50; apenas a fase de Implementação e Teste.
d.2) FI = 0,05; apenas homologação e/ou treinamento.
d.3) FI = 0,05; apenas implantação.
d.4) FI = 0,55; implantação e teste e, homologação ou treinamento ou implantação.
d.5) FI = 0,60; implantação, teste, homologação e/ou treinamento e implantação.
e) FU = fator de urgência do projeto, que representará um acréscimo de 10%, conforme prever o item 8.9.3, ou 0% (zero) se
não houver urgência no atendimento da demanda.
e.1) FU = 1; para projetos sem urgência.
e.2) FU=1,1; para projetos com urgência.
Para os casos em que a OS de Desenvolvimento envolva implementação e teste, o fator FI será: FI = 50%. Caso envolva
outras fases do projeto, o FI será calculado somando-se os percentuais de cada fase.
Exemplo: se a OS de Desenvolvimento define que a CONTRATADA atuará nas fases de Implementação e Teste, Homologação
e/ou treinamento e Implantação, o valor de FI será: FI = 50% + 5% + 5% = 60%.
f) Desc_NS = Percentual total a ser descontado em razão do não atendimento dos níveis de serviço previstos no APENSO II;
g) V_Desconto = valor a ser descontado por não atendimento dos níveis de serviço;
h) V_FAT = valor a ser faturado;

18. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOB A FORMA DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS
18.1 Os serviços da OS de Sustentação serão medidos e pagos utilizando-se o fator Pontos de Função Sustentado (PFS), cuja
quantidade estará descrita na OS;
18.2 A execução dos serviços de sustentação engloba os custos com o atendimento a todos chamados e atividades necessárias ao
processo, de modo a não ensejar remunerações extras, salvo nos estritos termos deste instrumento;
18.3 O valor mensal dos serviços de cada OS de Sustentação será calculado a partir da seguinte fórmula, independentemente do
número de chamados ocorridos no mês de referência:
V_OS_Sustentação = Qtd_PFS x Valor_PFS
V_Desconto = V_OS_Sustentação x Desc_NS
V_FAT = V_OS_Sustentação – V_Desconto
Onde:
a) Qtd_PFS: quantidade de Pontos de Função Sustentado por sistema constante no Catálogo de Sistemas Sustentados
b) Valor_PFS = preço unitário do Ponto de Função de Sustentação;
c) V_OS_Sustentação = valor previsto para a Ordem de Serviço de Sustentação;
d) Desc_NS = Percentual total a ser descontado em razão do não atendimento dos níveis de serviço previstos no APENSO II;
e) V_Desconto = valor a ser descontado por não atendimento dos níveis de serviço;
f) V_FAT = valor a ser faturado pela Ordem de Serviço;

19. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
19.1 Os serviços descritos na OS de Pesquisa e Inovação Tecnológica serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de Contagem
Estimada da Análise em Pontos de Função e HST realizadas;
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19.2 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
19.3 O acionamento do serviço se dará por Ordem de Serviço e a sua remuneração será calculada considerando o valor fixo
equivalente a 01 (um) ponto de função ou o valor equivalente a quantidade estimativa de pontos de função relativos à solução
diagnosticada, se este for maior que 01 (um) ponto de função fixo;
19.3.1 Para o valor fixo equivalente a 01 (um) ponto de função, utilizar-se-á a seguinte fórmula:
V_OS = ( 1 x PF_Unit )
Onde:
a) V_OS = valor a ser pago pela Ordem de Serviço
b) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função
19.3.2 Para o valor equivalente a quantidade estimada de pontos de função relativos à solução diagnosticada, utilizar-se-á a
seguinte fórmula:
V_OS = ( PF_Est x PF_Unit )
Onde:
a) V_OS = valor a ser pago pela Ordem de Serviço
b) PF_Est = contagem estimada dos Pontos de Função relativos à OS.
c) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função
20. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANTÃO E SOBREAVISO
20.1 Os serviços descritos na OS de Plantão e Sobreaviso serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de contagem estimada ou
detalhada da Análise em Pontos de Função e HST realizadas;
20.2 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
20.3 O acionamento do serviço se dará por Ordem de Serviço e a sua remuneração será calculada considerando a quantidade de HST
efetivamente realizadas no período e dos chamados atendidos mensurados em ponto de função com base no APENSO III - Roteiro
de Métricas;
20.3.1 O valor mensal dos serviços será calculado a partir da seguinte fórmula para o mês de referência:
V_OS = ( Qtd_HST x Vl_HST_Plantao ) + (PF_Srv x PF_Unit)
V_Desconto = V_OS x Desc_NS
V_FAT = V_OS – V_Desconto
Onde:
a) V_OS = valor previsto da Ordem de Serviço para o período;
b) Qtd_HST = quantidade de HST realizada no período;
c) Vl_HST_Plantao = valor da HST do plantão e sobreaviso;
d) PF_Srv = quantidade de PF apurados pelos atendimentos realizados;
e) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função;
f) Desc_NS = Percentual total a ser descontado em razão do não atendimento dos níveis de serviço previstos no APENSO II;
g) V_Desconto = valor a ser descontado por não atendimento dos níveis de serviço;
h) V_FAT = valor a ser faturado pela Ordem de Serviço;
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NA FORMA ABAIXO:
CONTRATO Nº XXX/20XX – SGA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na 5ª Avenida, 750, Centro
Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington
Silveira Soares, e a EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, doravante denominada
CONTRATADA, estabelecida à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada por seu(sua) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sr(a).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF/MF nº. xxx.xxx.xxx-xx, CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na
Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, e, ainda, observado o constante no Edital de Licitação, modalidade Pregão xxxxxx nº XXX/20XX, tipo
menor preço, protocolado sob o nº 003.0.42122/2019 o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da Informação, na
modalidade fábrica de software, compreendendo serviços de planejamento, documentação, desenvolvimento, manutenção e
sustentação de sistemas da informação, pesquisa e inovação tecnológica, plantão e sobreaviso, dimensionados por meio da técnica
de Análise de Pontos de Função – APF, de acordo com as especificações, condições, métricas e os níveis mínimos de desempenho e
qualidade estabelecidos neste instrumento e no edital do certame licitatório correspondente, em especial no que se refere ao seu
ANEXO IV;
1.2 Incluem-se ainda no objeto contratual todas as despesas e custos necessários à plena execução do objeto, tais como aquelas
relativas a insumos, mobiliários, equipamentos, softwares, deslocamentos e mão de obra especializada para a execução dos serviços;
1.3 Os Níveis Mínimos de Serviços estabelecidos como parâmetro para este contrato compõem o ANEXO IV do edital do certame, o
qual define regras, conceitos e parâmetros de aceitação e mensuração da entrega dos serviços objeto da contratação, indicadores
de desempenho, além de estabelecer prazos de atendimento e/ou execução;
1.4 Incluem-se no objeto deste instrumento, ainda, todas as disposições relativas ao objeto, sua mensuração e características,
constantes do Edital do certame referido no preâmbulo deste instrumento, em especial no Roteiro de Métricas para
Desenvolvimento de Software – ANEXO IV do edital do certame, bem como a relação de sistemas e respectivo tamanho funcional,
a serem observados durante a execução contratual;

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO OBJETO E DIRETRIZES PARA SUA EXECUÇÃO
SEÇÃO I – ESCOPO DOS SERVIÇOS
2.1 Os serviços contratados compreendem as atividades de planejamento de projeto; levantamento e especificação de requisitos;
análise e projeto de sistemas; elaboração e atualização de documentação; codificação, especificação e execução de testes de sistema
de informação; elaboração e atualização de manuais de usuário; manutenção corretiva; manutenção evolutiva; manutenção
adaptativa; manutenção cosmética; atendimento e suporte; migração de dados; apurações especiais e desenvolvimento de rotinas
operacionais; pesquisa e inovação tecnológica; no contexto de sistemas novos ou sistemas já existente no parque tecnológico do
CONTRATANTE;
2.1.1 Faz parte do escopo desta contratação o seguinte rol exemplificativo de atividades:
2.1.1.1 Exercer atividades de Gerência de Projetos nas áreas de: Gerenciamento de Projetos PMI, Análise e Projeto Orientado
a Objetos, Processo Unificado, Modelagem de Negócio, Gerência de Requisitos, Análise de Pontos por Função,
Teste/Qualidade de Software e Gerência de Configuração;
2.1.1.2 Analisar a viabilidade e o impacto da instalação de novas soluções de TI (Frameworks, linguagens de programação,
Ambiente Integrado de Desenvolvimento e outras tecnologias similares de apoio ao desenvolvimento de sistemas),
elaborando relatório técnico para subsidiar a decisão do CONTRATANTE;
2.1.1.3 Elaborar os cronogramas dos projetos, analisando o impacto nos serviços e solicitar aprovação às áreas solicitantes
de Sistemas;
2.1.1.4 Realizar a elicitação de requisitos e prototipação das interfaces de usuário junto aos gestores e usuários dos sistemas
visando entender as necessidades do usuário e as regras de negócio;
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2.1.1.5 Elaborar, manter e atualizar a documentação técnica dos sistemas de informação do CONTRATANTE prevista no
Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software – MGDS deste, além da documentação do usuário que engloba apostilas
ou manuais do sistema que descrevem como utilizar o software, o que ele é capaz de fornecer e como receber as
informações que se deseja conforme modelo proposto pelo CONTRATANTE;
2.1.1.6 Manter, atualizar e disponibilizar as documentações técnicas e manuais de usuário dos sistemas de informação do
CONTRATANTE atualizadas;
2.1.1.7 Auxiliar os gestores dos sistemas na homologação das melhorias executadas;
2.1.1.8 Prestar o suporte necessário à equipe de Administração de Dados do CONTRATANTE com relação às bases de dados
corporativas, visando à eliminação de redundância de dados;
2.1.1.9 Propor a elaboração do projeto de banco de dados transacional através da análise de requisitos necessários para
construção dos Modelos de Dados conceitual, lógico e físico.
2.1.1.10 Propor à equipe de Administração de Dados as alterações no Modelo de Dados dos sistemas baseando-se na Política
de Administração de Dados do CONTRATANTE;
2.1.1.11 Criar scripts de alteração de dados (updates, deletes e inserts) e repassar para o CONTRATANTE para validação e
execução;
2.1.1.12 Criar Querys para suporte à manutenção dos sistemas;
2.1.1.13 Prestar o suporte necessário à equipe de Banco de Dados na administração de objetos de banco de dados (criação,
exclusão, alteração e manutenção de tabelas, views, stored procedures, triggers, functions, etc.);
2.1.1.14 Prestar suporte a execução de projetos de desenvolvimento, modelagem, implantação e manutenção dos bancos
de dados;
2.1.1.15 Promover o diagnóstico de situações de gargalos e problemas de desempenho nos Sistemas;
2.1.1.16 Prestar o suporte necessário à equipe de Banco de Dados na execução da gestão da segurança das bases de dados
obedecendo ao padrão de segurança estabelecido;
2.1.1.17 Auxiliar em projetos de atualização do ambiente de banco de dados do CONTRATANTE;
2.1.1.18 Propor ajustes nos recursos e sistemas de banco de dados, buscando aumentar sua capacidade, sua disponibilidade
e seu desempenho para atender aos projetos de melhorias nos sistemas;
2.1.1.19 Prestar o suporte necessário à equipe de Banco de Dados na elaboração e emissão de relatórios com análise de
desempenho no acesso a sistemas Gerenciadores de Banco de Dados por sistemas de informação do CONTRATANTE,
propondo as medidas corretivas necessárias;
2.1.1.20 Prestar o suporte necessário à equipe de infraestrutura na sugestão, prospecção, homologação e implantação da
Política de Segurança da Informação e da Política de Segurança de Desenvolvimento de Aplicações;
2.1.1.21 Realizar o atendimento dos chamados técnicos para melhorias em Sistemas;
2.1.1.22 Detectar, de modo proativo, possíveis problemas em Sistemas;
2.1.1.23 Participar, quando solicitado, de reunião com os gerentes e participantes dos projetos de infraestrutura,
desenvolvimento, manutenção e administração de dados, a fim de prover soluções para projetos/atividades em andamento;
2.1.1.24 Prestar o suporte necessário à equipe de infraestrutura para instalar, configurar, disponibilizar e manter os
servidores de aplicações conforme a determinação do CONTRATANTE;
2.1.1.25 Prestar todo o suporte necessário à equipe de infraestrutura e à de banco de dados do CONTRATANTE para a
geração de relatórios e gráficos de desempenho, logs de funcionamentos e tempo de resposta das aplicações;
2.1.1.26 Prestar todo o suporte necessário à equipe de infraestrutura para a publicação dos artefatos que compõem o
sistema nos ambientes próprios;
2.1.1.27 Prestar todo o suporte necessário à equipe de infraestrutura para a administração e a configuração dos servidores
de aplicação seguindo as práticas de segurança, conforme a determinação do CONTRATANTE;
2.1.1.28 Executar refatoração de código-fonte de software na Arquitetura de Sistemas do CONTRATANTE;
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2.1.1.29 Garantir que a Política de Segurança de Desenvolvimento de Aplicações seja obedecida;
2.1.1.30 Realizar, mediante autorização, a técnica de Engenharia Reversa nos sistemas legados do CONTRATANTE, visando
abstrair as características próprias do sistema em um nível mais alto de abstração com a finalidade de realizar a manutenção
do sistema;
2.1.1.31 Detectar falhas e propor correções em sistemas implantados na arquitetura de sistemas e Frameworks de
desenvolvimento de sistemas do CONTRATANTE;
2.1.1.32 Propor ou auxiliar na construção de padrões e procedimentos operacionais e melhores práticas de manutenção de
Framework de desenvolvimento de sistemas do CONTRATANTE;
2.1.1.33 Realizar o controle do código-fonte de programas e das bibliotecas de programa-fonte no ambiente de
desenvolvimento;
2.1.1.34 Executar as atividades de manutenção evolutiva, adaptativa e de interface na arquitetura de desenvolvimento de
sistemas do CONTRATANTE;
2.1.1.35 Realizar a criação e administração de componentes de software, incluindo programas de suporte, bibliotecas de
código, linguagens de script e outros softwares para auxiliar no desenvolvimento e unir diferentes componentes de um
projeto de software;
2.1.1.36 Realizar a medição das funcionalidades implementadas nos sistemas utilizando a Análise de Pontos de Função para
medir o tamanho funcional. Utilizar a técnica NESMA ou a técnica IFPUG na contagem.;
2.1.1.37 Realizar extração de dados na base de dados dos sistemas do CONTRATANTE e exportá-los para arquivos, ODT,
ODS, XLS, XLSX ou PDFs e outros;
2.1.1.38 Criar, manter e atualizar WebServices (SOAP e REST) e seus respectivos métodos;
2.1.1.39 Criar, manter e atualizar arquivos no formato XML e seus respectivos XSDs (XML Schema Definition);
2.1.1.40 Criar e executar Planos de Testes e Casos de Testes, visando verificar e validar programas e sistemas, incluindo a
preparação de dados, com o objetivo de garantir o perfeito funcionamento dos sistemas de informação do CONTRATANTE;
2.1.1.41 Criar e executar testes de caixa branca, caixa preta, unitário, integração, sistema, usabilidade, regressão, segurança,
integridade, configuração, aceitação e desempenho (carga, stress e estabilidade) nos programas e sistemas, incluindo a
preparação de dados, com o objetivo de garantir o perfeito funcionamento dos sistemas de informação do CONTRATANTE;
2.1.1.42 Receber, avaliar e manter os sistemas desenvolvidos de terceiros, bem como suas respectivas documentações;
2.1.1.43 Auxiliar as demais equipes nos processos de acompanhamento, publicação e implantação dos sistemas
desenvolvidos, internamente ou pela Fábrica de Software, nos ambientes de homologação, teste e produção;
2.1.1.44 Auxiliar a análise informacional de auditoria de sistemas de informação;
2.1.1.45 Realizar Pareceres Técnicos relacionados a quaisquer itens de Tecnologia da Informação e Comunicações;
2.1.1.46 Propor ao CONTRATANTE a melhoria da arquitetura dos sistemas visando garantir a arquitetura mais robusta
possível;
2.1.1.47 Manter atualizado o Sistema de Gerenciamento de Demandas - SGD do CONTRATANTE com as informações sobre
o andamento dos chamados;
2.1.1.48 Ter o objetivo de manter os sistemas em produção pelo maior tempo possível sem falhas, e ao tê-las, adotar ações
de contorno que minimizem o impacto em seu negócio, aumentando a confiança nos sistemas e reduzindo a necessidade
de novos investimentos;
2.1.1.49 Atender a dúvidas da equipe técnica do CONTRATANTE e requisição de informações sobre os sistemas, alimentando
bases de conhecimento a partir da documentação existente e, caso inexistente, pela criação da documentação que a
suporte;
2.1.1.50 Realizar o desenvolvimento e sustentação de novos projetos de sistemas, aplicativos móveis (Web apps e apps) e
serviços do Windows;
2.1.1.51 Criar toda massa de dados necessária para realização do desenvolvimento e testes das demandas requisitadas;

Página 92 de 137

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

2.1.1.52 Realizar merge do código fonte sempre que necessário, visando manter o branch de desenvolvimento atualizado
em relação a outro branch ou trunk;
2.1.1.53 Migração de dados;
2.2 O serviço de planejamento de demandas consiste na realização do estudo de viabilidade e levantamento de requisitos para o
desenvolvimento de sistemas, softwares e aplicativos e, a critério do CONTRATANTE, para manutenções evolutivas e adaptativas.
Visa compreender os conceitos básicos relacionados à área de negócio, as necessidades que justificam o desenvolvimento de um
software, os principais requisitos e macros objetivos a serem cumpridos;
2.2.1. Através do serviço de planejamento, as características-chaves do negócio ficam descritas no Documento de Visão. Além
disso, é feito o mapeamento dos riscos para o projeto, a definição em alto nível as versões significativas do sistema que devem
ser alcançadas e é realizada a mensuração do tamanho funcional estimado em ponto de função da solução;
2.2.2. As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle da demanda também fazem parte do escopo
desta etapa.
2.3 O serviço de documentação consiste na realização do detalhamento e especificação dos requisitos funcionais e não funcionais
levantados para o sistema, prototipação das interfaces de usuários, definição da arquitetura do sistema e realização da análise e
projeto do sistema e da modelagem de dados. Além disso, contemplará também a realização ou atualização da contagem detalhada
do sistema em pontos de função;
2.3.1 As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle do serviço também fazem parte do escopo
desta etapa, de modo que a CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado o cronograma de atividades e remeter ao
CONTRATANTE periodicamente e/ou sempre que lhe for solicitado;
2.4 O serviço de desenvolvimento e evolução de sistemas consistirá no processo incremental e iterativo destinado à construção de
um software novo ou um release de software existente, a partir de especificações funcionais e não-funcionais definidas pelo
CONTRATANTE, compreendendo as atividades:
2.4.1 Realizar a elaboração e atualização das especificações de requisitos, do projeto de sistema e da modelagem de dados,
construção (codificação) e merge de código fonte sempre que necessário, especificação e execução de testes, elaboração de
manuais do usuário e implantação, majoritariamente desenvolvidos de acordo com o MGDS ou MGDAS do CONTRATANTE;
2.4.2 Implantar os sistemas de informação nos ambientes de teste e homologação do CONTRATANTE;
2.4.3 Realizar as manutenções corretivas identificadas durante o período de garantia contratual;
2.4.4 Realizar contagem de Ponto de Função estimativa e detalhada da demanda solicitada;
2.4.5 Apoiar na definição de arquitetura de solução e padrões de projetos para sistemas;
2.4.6 Apoiar na definição de tecnologias a serem utilizadas para determinado desenvolvimento;
2.4.7 Realizar estudos de prospecção no mercado na busca das melhores práticas, tendências e soluções em uso,
apresentando proposta para sua implementação ao CONTRATANTE;
2.4.8 Realizar análise de impacto na migração de versão das ferramentas e tecnologias em uso;
2.4.9 As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle do serviço também fazem parte do
escopo desta etapa, de modo que a CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado o cronograma de atividades e
remeter ao CONTRATANTE periodicamente e/ou sempre que lhe for solicitado;
2.5 O serviço de manutenção de sistemas consistirá na manutenção continuada ou sob demanda de um software com o objetivo
de identificar, prevenir e corrigir falhas, implementar melhorias ou adaptações e documentar, estendendo-se até o momento
em que for substituído ou descontinuado, e abrangendo:
2.5.1 Manutenção corretiva: consistem na correção de incidentes, problemas, erros e defeitos, incluindo sua documentação
técnica, para eliminar falhas ocorridas que provoquem a interrupção inesperada de seu funcionamento ou a eliminação de
comportamentos do software que divirjam de suas especificações e requisitos preestabelecidos.
2.5.2 Manutenção evolutiva: Consiste em mudanças de regras de negócio durante o ciclo de vida do negócio e por consequência
do software, bem como personalizações que influenciam nas funcionalidades ou operações do sistema como: inclusão, alteração
ou exclusão de ações, campos ou telas, tabelas, relatórios, leiautes, críticas de entrada de dados e melhorias na navegação.
2.5.2.1 Atualização de documentação do sistema também faz parte da manutenção evolutiva.
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2.5.3 Manutenção adaptativa tecnológica: Consiste na alteração do sistema para adaptá-lo às mudanças do ambiente
computacional (compreendendo hardware e software) onde foi desenvolvido ou onde é executado, inclusive atualização de
documentação técnica e melhorias de desempenho que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades
e/ou regras de negócio;
2.5.3.1 São considerados os seguintes componentes tecnológicos passíveis de adaptação: Sistema Gerenciador de Bancos
de Dados, Servidor de Aplicações, bibliotecas e/ou frameworks utilizados e as evoluções da própria linguagem
computacional utilizada;
2.5.3.2 Englobam, ainda, outras adequações no sistema sem alteração do escopo da funcionalidade ou regra de negócio,
mediante intervenção direta no código-fonte;
2.5.4 Manutenção cosmética localizada: consiste em alteração de interface de usuário que não implique alteração das regras de
negócio da documentação de requisito e que seja realizada de forma localizada, isto é, pela intervenção em um único arquivo
ou em um pequeno conjunto de arquivos. Tal manutenção pode ser exemplificada da forma que se segue:
2.5.4.1 Fontes de letra, cores, logotipos, mudanças de botões, alteração na posição de campos e texto na tela;
2.5.4.2 Mudanças de texto em mensagens do sistema, título de um relatório ou labels de uma tela de consulta;
2.5.4.3 Mudanças de texto estático em e-mail enviado pelo sistema;
2.5.6 Atendimento e Suporte:
2.5.6.1 Prestação de esclarecimentos ao CONTRATANTE quanto à forma como foram implementados os requisitos do
sistema, aos procedimentos requeridos ao seu correto funcionamento ou aos dados mantidos por ele;
2.5.6.2 Apoio à identificação e isolamento de falhas e problemas na execução do software;
2.5.7 Atividades especiais: Consiste na preparação de roteiros de execução em linguagem SQL, ou outra adequada ao caso,
destinados às extrações de dados não cobertas pelos relatórios do sistema, à correção de inconsistências nos dados mantidos
pelo sistema e não realizáveis por meio das interfaces de usuário disponíveis (ou cujo volume inviabilize a sua execução de forma
manual), ou à inserção de dados não automatizada no sistema. Abrange também:
2.5.7.1 Elaboração de pesquisas às bases de dados do CONTRATANTE para atender a consultas ou inserção/correção de
dados diretamente nas bases de dados de produção dos sistemas. Exemplos de atividades:
2.5.7.1.1 Intervenção em bases de dados para correção de dados ou informações;
2.5.7.1.2 Elaboração de relatórios, geração de arquivos e consultas ad-hoc;
2.5.7 1.3 Criação e execução de rotinas de limpeza e adequação de dados;
2.5.7.1.4 Recompilar código fonte.
2.5.7.2 Criação e atualização de manuais e roteiros de orientação aos usuários;
2.5.7.3 Todas as atividades necessárias para disponibilizar e manter a solução desenvolvida nos ambientes do
CONTRATANTE.
2.5.8 Rotinas operacionais: Consiste na execução de quaisquer procedimentos operacionais rotineiramente requeridos pelo
sistema em função de suas regras de negócio ou forma de construção;
2.5.9 Migração de dados: Consiste na elaboração de rotinas visando à transferência de dados de uma base para outra, podendo
ser de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) para outro ou no mesmo SGBD. Essa transferência poderá representar
mudanças de estrutura ou não. Exemplos de atividades:
2.5.9.1 Criação de script;
2.5.9.2 Validação e limpeza de massa de dados;
2.5.9.3 Adequação e dicionarização do modelo dados e dicionário de dados;
2.5.10 Testes em sistemas: Atividades de apoio para realizar testes em sistemas visando apoiar a equipe do CONTRATANTE nas
mudanças realizadas no Parque de TI em dias úteis e não úteis dentro ou fora do horário comercial;
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2.5.11 Merge do código fonte: atualização de um branch de desenvolvimento com código fonte de outro branch ou trunk. Esta
atividade visa manter o branch em desenvolvimento atualizado em relação a outro branch ou trunk nos casos de
desenvolvimento em paralelo ou de liberação de novas versões em produção;
2.5.11.1 Nos casos de desenvolvimento em paralelo com outras equipes, seja da própria CONTRATADA, do CONTRATANTE
ou outra prestadora, a CONTRATADA deverá realizar pelo menos um merge sempre que uma nova versão do sistema for
disponibilizada no ramo principal do repositório (trunk) ou quando for realizara a entrega do produto;
2.5.12 A critério do CONTRATANTE, poderá contemplar atividades de levantamento de requisitos, análise e projeto de sistema
e modelagem de dados, majoritariamente desenvolvidos de acordo com o MGDS ou MGDAS do CONTRATANTE;
2.5.13 Faz parte do escopo do serviço de manutenção continuada ou sob demanda:
2.5.13.1 Implantar os sistemas de informação nos ambientes de teste e homologação do CONTRATANTE;
2.5.13.2 Realizar as manutenções corretivas identificadas durante o período de garantia contratual;
2.5.13.3 Realizar contagem de Ponto de Função estimada e detalhada da demanda solicitada ou do sistema em
sustentação;
2.5.14 As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle do serviço também fazem parte do escopo
do serviço de manutenção, de modo que a CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado o cronograma de atividades e
remeter ao CONTRATANTE periodicamente e/ou sempre que lhe for solicitado;
2.5.15 Os serviços de manutenção serão prestados tanto na forma de sustentação mensal de sistema(s) quanto mediante
solicitações de serviços específicos, encaminhadas sob demanda, para atendimentos relacionados a entregas de produto(s) e/ou
serviço(s) único(s);
2.6 O serviço de Pesquisa e Inovação Tecnológica possui caráter eventual para desenvolvimento ou experimento de inovações em
tecnologia e/ou negócio.
2.6.1 Compreendendo atividades tais como:
2.6.1.1 Serviço de apoio à definição de arquitetura de solução para sistemas e orientação aos desenvolvedores quanto aos
padrões de projetos adotados;
2.6.1.2 Apoio na definição de tecnologias a serem utilizadas para determinado desenvolvimento;
2.6.1.3 Realizar estudos de prospecção no mercado na busca das melhores práticas, tendências e soluções em uso,
apresentando proposta para sua implementação ao CONTRATANTE;
2.6.1.4 Serviços de análise de impacto na migração de versão das ferramentas e tecnologias em uso;
2.6.1.5 Realizar estudo de viabilidade de solução técnica ou pesquisa de novas tecnologias e arquitetura;
2.6.2 As atividades de gerenciamento, planejamento, acompanhamento e controle do serviço também fazem parte do escopo
desta etapa, de modo que a CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado o cronograma de atividades e remeter ao
CONTRATANTE periodicamente e/ou sempre que lhe for solicitado;
2.6.3 Como resultado deste serviço, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico com a descrição completa do trabalho
realizado, as conclusões encontradas, o período de realização da atividade, o detalhamento da arquitetura proposta com o nome
das ferramentas e componentes mapeados com as respectivas verões e restrições.
2.7 O serviço de Plantão e Sobreaviso compreende atividades de recepção, triagem, gerenciamento e atendimento, em 3° Nível, das
requisições de serviço de sistemas encaminhados pelos usuários. Dentre as atividades a serem executadas tem-se: cadastro e
alteração de usuários a sistemas, gerenciar permissões de acesso de usuários a sistemas, inserção e atualização de dados em banco
de dados, análise de logs de erros, análise e correção de erro de sistemas em produção, atualização de aplicação em produção, entre
outros.
SEÇÃO II – PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA
2.8 Para que haja garantia de qualidade no serviço executado e modernização das metodologias de Gestão de TI, a CONTRATADA
deverá manter empregados qualificados nas áreas funcionais, de forma que a CONTRATANTE possa obter o menor tempo de
resposta para quaisquer solicitações;
2.9 É responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, gerenciar e definir seus recursos humanos para realizar os serviços
especificados neste instrumento, detendo domínio nas tecnologias utilizadas pela CONTRATANTE;
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2.10 O CONTRATANTE, de forma a garantir a qualidade dos processos e dos entregáveis resultantes dele, exigirá da CONTRATADA
a utilização de profissionais compatíveis com as exigências a seguir listadas:
2.10.1 Coordenador Técnico (Preposto):
2.10.1.1 Será responsável pelas seguintes atribuições:
e)

Fazer a gestão geral do contrato, mantendo o controle de todas as Ordens de Serviços e demandas via SGD, com o
objetivo de garantir a execução e entrega dos produtos dentro dos prazos estabelecidos e atendendo a todos os
requisitos de qualidade;

f)

Participar, sempre que solicitado, de reuniões junto ao CONTRATANTE para o acompanhamento das atividades
referentes às ordens de serviços e demandas em execução ou outras que se façam necessárias à boa execução do
contrato;

g)

Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento as situações não resolvidas em nível de gerência das
OS/demandas;

h)

Realizar a gestão cabível à CONTRATADA, quanto aos aspectos de caráter administrativo e legal do contrato;

2.10.1.2 Experiência exigida:
a) Formação: i) Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia
da Computação; e ii) curso de pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Tecnologia da Informação com duração
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
b) Experiência comprovada de, no mínimo, 05 (cinco) anos em coordenação ou gestão de sistemas de informação;
c) Conhecimentos: análise e projeto orientados a objetos; princípios que regem a Gerência de Projetos (PMBoK); e princípios
que regem os modelos de maturidade em desenvolvimento e manutenção de software (RUP, MPS.BR e CMMI);
2.10.2 Gerente de Projetos:
2.10.2.1 Será responsável pelas seguintes atribuições:
e)

Gerenciar, planejar, controlar e executar os projetos e serviços que estão em andamento na CONTRATADA. Além disso,
realizar o acompanhamento periódico dos projetos com a pessoa indicada pelo CONTRATANTE, prestando todas as
informações que for solicitada.

f)

Atuar como interlocutor técnico junto ao CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder
por questões técnicas, além de organizar o pessoal técnico da CONTRATADA;

g)

Responder, perante o CONTRATANTE, pela execução técnica das ordens de serviços;

h)

Manter os cronogramas de projetos atualizados;

2.10.2.2 Experiência exigida:
a) Formação: i) Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia
da Computação; ii) Pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Tecnologia da Informação com duração mínima de
360 (trezentos e sessenta) horas;
b) Experiência comprovada de, no mínimo, 05 (cinco) anos em gerenciamento de projetos de sistemas de informação;
c) Capacitação: Princípios que regem a Gerência de Projetos (PMBoK) com carga-horária mínima de 40 horas;
d) Conhecimentos: análise e projeto orientados a objetos; princípios que regem a Gerência de Projetos (PMBoK); e princípios
que regem os modelos de maturidade em desenvolvimento e manutenção de software (RUP, MPS.BR e CMMI);
2.10.3 Analista de Sistemas:
2.10.3.1 Será responsável por realizar atividades de liderança de projetos, levantamento e especificação de requisitos,
análise e projeto de sistemas, modelagem de dados, desenvolvimento, testes, elaboração e atualização de manuais do
usuário, elaboração e atualização da documentação do projeto, atendimento e suporte, migração de dados, apurações
especiais e desenvolvimento de rotinas operacionais.
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2.10.3.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia
da Computação;
b) Experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos em desenvolvimento de software na linguagem de programação do
projeto contratado e conhecimento em orientação a objetos;
c) Experiência comprovada de, no mínimo, 02 (dois) anos em levantamento e especificação de requisito;
d) Experiência comprovada de, no mínimo, 02 (dois) anos em análise e projeto de sistemas e modelagem de dados;
e) Conhecimentos: Processo RUP (Rational Unified Process) e UML, ferramentas e técnicas de desenvolvimento e
manutenção de sistemas; Modelagem de dados; Modelagem de processos; Modelo relacional; Modelagem orientada a
objetos; Linguagem SQL; SGBD SQL Server 2008 ou superior; Ferramentas de engenharia de software assistida por
computador (CASE); e Teste unitário/integrado de software;
2.10.4 Analista Desenvolvedor de Sistemas:
2.10.4.1 Será responsável por realizar atividades desenvolvimento e manutenção, testes unitários, teste de integração e de
interface, atendimento e suporte, migração de dados, apurações especiais e desenvolvimento de rotinas operacionais;
2.10.4.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia
da Computação;
b) Experiência mínima comprovada de 03 (três) anos em desenvolvimento de software na linguagem de programação do
projeto contratado e com conhecimento em orientação a objetos;
c) Conhecimentos: Testes unitários; mapeamento objeto-relacional com nHibernate, Hibernate, Entity Framework ou outro
framework similar; conhecimento em Service-Oriented Architecture – SOA e desenvolvimento de web services;
conhecimento em ferramentas de geração de relatórios (Report Service ou outras); conhecimento em linguagem SQL e
desenvolvimento com o SGBD SQL Server 2008 ou superior; HTML5; CSS3; Jquery; Bootstrap; e utilização de ferramentas de
controle de versões;
2.10.5 Analista Desenvolvedor para Aplicativos Móveis:
2.10.5.1 Será responsável por realizar atividades desenvolvimento e manutenção, testes unitários, teste de integração e de
interface, atendimento e suporte, migração de dados, apurações especiais e desenvolvimento de rotinas operacionais;
2.10.5.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia
da Computação;
b) Experiência mínima de 02 (dois) anos em desenvolvimento de aplicativos móveis na plataforma em que o projeto
contratado será desenvolvido;
c) Conhecimento em Service-Oriented Architecture – SOA e desenvolvimento de web services;
2.10.6 Administrador de Banco de Dados:
2.10.6.1 Será responsável por:
2.10.6.1.1 Atuar no gerenciamento de usuários, roles e objetos do banco de dados da CONTRATADA (table, indexes,
constraints, views, triggers, sequences, etc), além de criação, manutenção e execução de rotinas de backup/restore no
ambiente da CONTRATADA quando necessário;
2.10.6.1.2 Atuar junto à equipe do CONTRATANTE para criação e/ou atualização do ambiente de desenvolvimento da
CONTRATADA.
2.10.6.2 Experiência exigida:
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a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia
da Computação;
b) Experiência mínima de 02 (dois) anos em SQL Server (2008 e 2016);
c) Conhecimento em programação SQL, desenvolver e executar scripts de criação de objetos, modelagem de dados, tunning
e rotinas de manutenção no banco de dados;
2.10.7 Analista de Testes:
2.10.7.1 Será responsável por realizar atividades especificação de caso de testes, executar casos de testes, realizar testes
unitários, de integração e de interface, testes funcionais de sistema, exploratórios, testes de desempenho (carga, stress e
estabilidade), incluindo a preparação de dados com o objetivo de garantir o perfeito funcionamento dos sistemas de
informação;
2.10.7.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia
da Computação;
b) Capacitação: Análise de teste e qualidade de software ou curso similar com carga-horária mínima de 20 (vinte) horas;
c) Experiência mínima comprovada de 3 (três) anos na área de teste e qualidade de software;
d) Conhecimentos: ferramentas e técnicas de Testes de sistemas; Linguagem SQL; Ferramentas de engenharia de software
assistida por computador (CASE); e Teste unitário/integrado de software;
2.10.8 Especialista em Contagem de Pontos de Função:
2.10.8.1 Será responsável por realizar a contagem dos sistemas em Ponto de Função e prestar toda informação solicitada
pelo CONTRATANTE referente às contagens realizadas.
2.10.8.2 Experiência exigida:
a) Formação: Nível superior completo em curso reconhecido pelo Ministério da Educação em uma das seguintes áreas:
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática ou Engenharia
da Computação;
b) Certificação: CFPS (Certified Function Point Specialist) válida;
c) Experiência: Mínimo de 03 (três) anos de experiência em contagem de pontos de função;
d) Conhecimentos: Projetos de sistemas de informação;
2.10.9 Especialista em Experiência do Usuário (UX/UI Designer):
2.10.9.1 Será responsável pela prototipação de interface gráfica dos diversos projetos de sistemas web e mobile, observando
critérios de responsividade e usabilidade de modo a proporcionar uma melhor experiência do usuário.
2.10.9.2 Experiência exigida:
a) Formação: Graduação completa em Design ou áreas afins;
b) Experiência: Mínimo de 03 (três) anos de experiência;
c) Conhecimentos: Padrões Web, HTML5 e CSS. Conhecimento das especificidades de interfaces para dispositivos móveis e
de desktop. Design responsivo e usabilidade;
2.11 A comprovação dos perfis de qualificação profissional exigidos nesta seção deverá ser feita pela CONTRATADA, e ser mantida
durante todo o período de execução do objeto contratual;
2.11.1 A comprovação da qualificação dar-se-á por meio da apresentação cumulativa de:
a)

Currículo vitae, para fins de comprovação de experiência e de conhecimentos técnicos;

b)

Diploma ou certificado de conclusão de curso superior;
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c)

Comprovação de que o profissional pertence ao quadro de funcionários da CONTRATADA, através de uma das seguintes
formas: carteira de Trabalho; contrato social; e contrato de prestação de serviços;

d)

Para o perfil profissional de Gerente de Projetos, deverá também ser apresentado o certificado de conclusão da
capacitação de Gerência de Projetos (PMBOK);

e)

Para o perfil de Especialista em Contagem de Pontos de Função, deverá também ser apresentada a certificação CFPS
(Certified Function Point Specialist) válida;

2.11.2 O período de estágio não será considerado como tempo de experiência profissional para efeito de contagem do tempo
mínimo de experiência exigido;
2.12 A qualquer tempo, o Fiscal do Contrato poderá solicitar comprovação de qualificação técnica de qualquer profissional que esteja
atuando no contrato, podendo solicitar sua imediata substituição em caso de desconformidade com as exigências feitas;
2.13 A substituição de profissionais durante a execução do contrato somente será permitida por outros com qualificações iguais ou
superiores às exigidas nesta seção;

SEÇÃO III – ASPECTOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.14 A execução do objeto contratual deverá respeitar as normas definidas e orientações da Diretoria de Tecnologia da Informação
– DTI do CONTRATANTE, além de:
2.14.1 Estar de acordo com o Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software – MGDS do CONTRATANTE e suas guias
anexas, inclusive no que tange ao respeito aos processos, modelos de artefatos, ferramentas de software, tecnologias e critérios
de aceitabilidade prescritos;
2.14.2 Estar de acordo com o Modelo de Gestão de Sustentação Ágil de Software - MGDAS do CONTRATANTE e suas guias
anexas, nos casos em que se aplique este modelo;
2.14.3 Considerar a arquitetura tecnológica e ambiente de desenvolvimento do CONTRATANTE, e sua evolução natural;
2.14.4 Integrar com as bases de dados informatizadas existentes no ambiente do CONTRATANTE;
2.14.5 Prover sistemas modulares, orientado a microsserviços e conteinerizados sempre que a tecnologia envolvida permitir;
2.14.6 Utilizar, para o desenvolvimento e manutenção dos produtos, as boas práticas definidas no PMBOK, ITIL, CMMI, MPS-BR,
COBIT, RUP, XP, SCRUM, dentre outros pertinentes;
2.15 O CONTRATANTE se reserva ao direito de realizar alterações no MGDS e no MGDAS a qualquer tempo, com o intuito de garantir
a evolução dos artefatos e o aprimoramento constante da própria metodologia, comunicando à CONTRATADA sobre a alteração
correspondente;
2.15.1 A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias corridos a partir da data da comunicação de alteração pelo CONTRATANTE para
adequar seus procedimentos e produtos;
2.15.2 A alteração de que trata este item poderá incluir novos artefatos, suprimir artefatos existentes ou alterar a
obrigatoriedade de serem produzidos;
2.16 O Processo de Execução dos Serviços e o Processo de Gestão e Fiscalização do contrato se darão conforme a Resolução Nº
102/2013 do CNMP, e suas adaptações para a realidade do CONTRATANTE;
2.17 Os serviços contratados deverão ser obrigatoriamente executados fora das dependências do CONTRATANTE, de modo que não
haverá qualquer alocação contínua de mão de obra residente nas dependências deste em razão deste contrato;
2.17.1 Os serviços deverão ser executados, preferencialmente, no município de Salvador ou respectiva região metropolitana;
2.17.2 Nos casos excepcionais em que a execução requeira atuação presencial pontual nas instalações do CONTRATANTE, as
atividades serão desenvolvidas em uma das sedes do Ministério Público do Estado da Bahia localizadas à Quinta Avenida, nº 750,
Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA; ou à Avenida Joana Angélica, nº 1.312, Nazaré - Salvador, BA;
2.17.2.1 Em tais hipóteses, o atendimento (comparecimento do técnico a sede do CONTRATANTE) deverá ocorrer no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo deliberação expressa em contrário, pelo CONTRATANTE.
2.18 Considerar-se-á, para efeitos desta contratação, os sistemas de informação, sítios e portais, bem como os artefatos gerados em
cada etapa, como produtos requeridos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;
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2.19 Formalizado o contrato, a CONTRATADA deverá designar expressamente a seguinte equipe técnica mínima:
a)

01 (um) profissional para atuar como Coordenador Técnico (Preposto);

b)

01 (um) profissional para atuar como Gerente de Projetos (profissional distinto do coordenador indicado);

c)

01 (um) Administrador de Banco de Dados para montagem do ambiente de banco de dados MS SQL Server;

d)

01 (um) Analista de Sistemas;

e)

01 (um) Analista Desenvolvedor para Aplicativos Móveis;

f)

01 (um) Analista Desenvolvedor na plataforma Java;

g)

05 (cinco) analistas desenvolvedores na plataforma ASP.NET (versão 3.5 ou 4.8) e MS SQL Server 2008;

h)

01 (um) especialista em Contagem de Pontos de Função;

2.19.1 A comprovação da adequação dos perfis profissionais da equipe mínima indicada, nos termos do item 3.3 das
Especificações Técnicas Detalhadas e do item 2.10 e seguintes do contrato, deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após a publicação do contrato.
2.19.1.1 A equipe mínima deverá ser composta, via de regra, pelos profissionais indicados à época da licitação. Na hipótese
de necessidade de substituição de quaisquer dos profissionais indicados, esta deverá ser sinalizada pela CONTRATADA.
2.19.1.2 Será admitida a prorrogação do prazo para comprovação documental indicada no item 2.19.1, desde que não haja
qualquer prejuízo ao início da adequada execução contratual no prazo máximo indicado no item 2.19.6.
2.19.2 A designação de que trata este item não implicará em custo adicional para o CONTRATANTE;
2.19.3 Os papeis de Coordenador Técnico (Preposto) e Gerente de Projetos deverão ser realizados por pessoas distintas;
2.19.4 O Coordenador Técnico e Gerente de Projetos não poderão ser compartilhados com outros contratos;
2.19.5 A CONTRATADA deverá designar formalmente um substituto para o Preposto e um para o Gerente de Projetos em suas
ausências e/ou impedimentos, cabendo a estes as mesmas atribuições e responsabilidades do respectivo titular;
2.19.6 A equipe técnica mínima deverá estar disponível em até 10 (dez) dias após a publicação do contrato.
2.20 O início da execução do objeto contratual ensejará o processo de transição contratual inicial, de acordo com o seguinte
cronograma:

PRAZOS

Até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data
de publicação do contrato

Até 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir
da data de publicação do
contrato

ETAPA

Realização de
reunião inicial

Transição
Contratual Inicial

AÇÕES A SEREM TOMADAS

RESPONSÁVEIS

Convocar Reunião Inicial

CONTRATANTE

Reunião Inicial, na qual deverá ocorrer:
- Apresentação formal do Gestor do Contrato (pelo
CONTRATANTE)
- Apresentação formal do Coordenador Técnico (pela
CONTRATADA)
- Entrega do Plano de Inserção (pelo CONTRATANTE)

CONTRATANTE
CONTRATADA

Transferência de conhecimento e fornecimento de
informações necessárias à execução contratual (etapa
de repasse inicial dos serviços)

CONTRATANTE

Para fins de atendimento às normas de segurança do
CONTRATANTE, entrega da relação nominal dos
profissionais que atuarão no contrato

CONTRATADA
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Entrega dos currículos, certificados e demais
documentos para comprovação dos perfis profissionais
requeridos na contratação

Até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir
da data de publicação do
contrato

Até 30 (trinta) dias do
início do atendimento das
demandas
(envio da 1ª OS)

Execução dos
serviços
propriamente dita

Estabilização e
ajustes

Encaminhamento das Ordens de Serviço e dos registros
de demandas no SGD

CONTRATANTE

Montagem de ambiente de banco de dados e
desenvolvimento.

CONTRATADA

Início da execução dos serviços demandados

CONTRATADA

Período de estabilização e ajustes durante o qual os
indicadores/metas poderão ser flexibilizados por parte
do CONTRATANTE, a seu exclusivo critério e desde que
não seja verificado prejuízo direto e imediato à
Administração, conforme item 6.5 do ANEXO IV (Níveis
Mínimos de Serviços) do Edital de Licitação

CONTRATADA
CONTRATANTE

2.21 A transição contratual inicial deverá seguir o modelo especificado no Plano de Inserção elaborado pelo CONTRATANTE, e o
disposto no art. 24 da Resolução do Nº 102/2013 do CNMP;
2.22 Em consonância com a Resolução n° 102/2013 – CNMP, após a assinatura e publicação do Contrato, o CONTRATANTE convocará
a CONTRATADA para reunião inicial, cuja pauta observará, pelo menos:
2.22.1 Presença do representante legal da CONTRATADA, que apresentará o Coordenador Técnico (preposto) e o Gerente de
Projetos, para atuar conforme determinado nos itens 2.10.1, 2.10.2 e 2.19.2 deste instrumento;
2.22.2 Esclarecimentos relativos às questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do contrato;
2.22.3 Repasse de conhecimento necessário à CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços;
2.23 A etapa de repasse dos serviços, pelo CONTRATANTE, se refere ao processo de transferência e consequente absorção, pela
CONTRATADA, dos conhecimentos e competências necessárias para prover a continuidade dos serviços contratados. O repasse será
realizado por tipo de serviço e, dentro deste, por sistema, de acordo com o Plano de Inserção;
2.23.1 A execução da etapa de repasse inicial dos serviços deverá ser finalizada no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos,
a partir da data da publicação do contrato;
2.23.2 O Plano de Inserção deverá registrar e detalhar o método de trabalho para o processo de absorção e execução dos serviços
e tratar, no mínimo, dos seguintes tópicos:
2.23.2.1 Cronograma geral do repasse, identificando para cada serviço ou grupo de serviços: as etapas e as atividades com
suas respectivas datas de início e término, os produtos gerados, os recursos envolvidos, os marcos intermediários, quando
aplicável.
2.23.2.1.1 O cronograma será revisado e poderá ser complementado após a realização das primeiras reuniões ocorridas
em razão da transição inicial;
2.23.2.2 Regras de relacionamento entre as partes;
2.23.2.3 Estratégia de acompanhamento do repasse;
2.24 Ao final do repasse de cada serviço ou tipo de serviço, o CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA acerca da conclusão
do referido repasse;
2.24.1 Considerar-se-á que, a partir do primeiro dia útil subsequente ao da comunicação da conclusão de cada repasse, a
CONTRATADA estará plenamente apta para executar os serviços contratados correlatos;
2.25 O repasse dos serviços estará finalizado quando todos os serviços tiverem o repasse concluído ou tiver decorrido todo o prazo
definido para essa etapa;
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2.25.1 A CONTRATADA não poderá alegar falta de condições para a execução dos serviços contratados, caso o prazo para o
repasse tenha se esgotado sem que tenha havido o repasse total dos serviços;
2.26 Os primeiros 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do Contrato serão considerados como período de adaptação,
durante o qual a CONTRATADA deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários no dimensionamento e
qualificação das equipes, adequação de processos internos, implantação de ferramentas e outras transições necessárias, de modo a
assegurar a execução satisfatória dos serviços;
2.27 Para a montagem e atualização do ambiente de banco de dados para desenvolvimento, a CONTRATADA deverá designar um
profissional que atenda aos requisitos definidos no item 2.10.6 - Administrador de Banco de Dados deste contrato;
2.28 O atendimento e o gerenciamento dos projetos de sistemas se darão com suporte de ferramenta própria do CONTRATANTE
para esta finalidade, salvo se este definir o contrário;
2.29 Através de ferramenta fornecida pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá realizar análise estática de todo código fonte
produzido, buscando identificar vulnerabilidades de segurança da informação;
2.30 Apesar da maioria dos sistemas implantados no ambiente de produção do CONTRATANTE ser na plataforma ASP.NET/C# com
SGBD SQL Server 2008, um novo sistema poderá ser desenvolvido em uma outra plataforma, a critério exclusivo do CONTRATANTE;
2.31 Toda documentação e código fonte produzidos durante a prestação dos serviços contratados deverão ser armazenados no
repositório do CONTRATANTE;
2.32 É de responsabilidade integral da CONTRATADA a definição da quantidade de profissionais com as competências requeridas,
conforme Seção II da CLÁUSULA SEGUNDA deste contrato, para a realização dos serviços demandados dentro dos prazos e padrões
de qualidade estabelecidos e/ou acordados previamente com o CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA deverá
considerar em seus custos operacionais todos os demais insumos necessários para a plena e perfeita realização dos trabalhos
requisitados;
2.32.1 Não se admitirá a execução dos serviços contratados por profissionais que não possuam as qualificações técnicas mínimas
indicadas neste instrumento;
2.33 São vedadas à CONTRATADA a subcontratação de mão de obra e a transferência a terceiros da execução dos serviços objeto
do presente instrumento, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA,
desde que não impeçam os compromissos pactuados neste instrumento contratual;

SEÇÃO IV - REGIME DE EXECUÇÃO
2.34 O Regime de execução do presente instrumento é de empreitada por preço unitário, conforme demanda especificada no
instrumento de Ordem de Serviços (OS) e na abertura de chamados no Sistema de Gerenciamento de Demandas - SGD do
CONTRATANTE como ferramentas de formalização das demandas à CONTRATADA;
2.34.1 As demandas serão encaminhadas à CONTRATADA por meio do SGD ou por e-mail;
2.34.2 O SGD servirá também para o atendimento, acompanhamento, gerenciamento e homologação dos serviços prestados;
2.34.3 As ordens de serviços e os chamados no SGD serão emitidas/abertos de segunda-feira a sexta-feira, no horário
compreendido entre 8h e 18h;
2.34.4 Não há previsão quanto à distribuição das solicitações de ordem de serviços e chamados no SGD ao longo dos meses,
sendo responsabilidade da CONTRATADA ajustar-se com vistas ao atendimento dos serviços solicitados pelo CONTRATANTE, de
acordo com os prazos e condições estabelecidos neste instrumento;
2.34.5 A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço contratado após solicitação/autorização formal do
CONTRATANTE;
2.35 Os prazos para atendimento e conclusão dos serviços pela CONTRATADA variarão conforme cada tipo de serviço demandado,
de acordo com as disposições contidas nesta CLÁUSULA e em consonância com as definições e regras estabelecidas no ANEXO IV Níveis Mínimos de Serviços do Edital do certame;
2.35.1 Situações supervenientes ocorridas na execução de cada OS que possam implicar em eventual necessidade de revisão de
prazos ou escopo deverão ser comunicadas previamente ao CONTRATANTE, com exposição de motivos, para apreciação e
deliberação;
2.36 Não será permitida a abertura de nenhuma ordem de serviço cujo prazo estimado de entrega seja após o encerramento do
contrato, nem a postergação da execução dos serviços após o final de vigência contratual, deste modo, as Ordens de Serviço (OS)
que estejam em aberto ao final do contrato deverão observar os procedimentos previstos no item 18.11 e subitens;
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2.37 Os artefatos a serem requeridos para cada tipo de serviços constam nas SUBSEÇÕES a seguir discriminadas;
2.37.1 Ao longo da execução contratual, o CONTRATANTE poderá acrescer e/ou suprimir artefatos a serem produzidos pela
CONTRATADA, conforme alterações no Modelo de Gestão e Desenvolvimento de Software – MGDS e/ou no Modelo de Gestão
de Sustentação Ágil de Software;
2.38 As reuniões e as atividades que necessitem da participação de equipe do CONTRATANTE deverão ser previamente agendadas;
2.38.1 Cancelamentos de reuniões deverão ser notificados à outra parte com antecedência prévia;

SUBSEÇÃO I – DO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO DE DEMANDAS
2.39 Para o desenvolvimento de um novo sistema, release de software existente ou manutenção sob demanda de sistemas, o
CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA a execução da fase de Planejamento de demandas, com o objetivo de compreender
o negócio, as necessidades, os requisitos e a qualidade esperada dos artefatos a serem gerados;
2.40 Artefatos previstos para serviços de planejamento de demandas:
2.40.1 Documento de Visão;
2.40.2 Lista de Risco;
2.40.3 Planilha de Contagem Estimada em Pontos de Função;
2.40.4 Outros artefatos poderão ser especificados na OS.
2.41 A prestação dos serviços será executada mediante emissão de Ordem de Serviços (OS de Planejamento) pelo CONTRATANTE;
2.41.1 A critério do CONTRATANTE, o serviço de Planejamento poderá ser solicitado como escopo de uma OS de
Desenvolvimento de um novo projeto ou release de software existente;
2.42 Métricas de serviço:
2.42.1 A OS de Planejamento será aberta com valor correspondente a 02 (dois) pontos de função para fazer jus ao levantamento
inicial;
2.42.2 Após a elaboração dos artefatos previstos na OS de Planejamento, o valor da OS poderá ser alterado, levando-se em
consideração o percentual de 3% (três por cento) da contagem de pontos de função estimada sobre os requisitos levantados;
2.42.2.1 A substituição (e correspondente complementação) do valor relativo à OS se dará apenas se o novo valor calculado
for superior aos 02 (dois) pontos de função utilizados para efeito da abertura da OS.
2.43 Metodologia de execução dos serviços:
2.43.1 O CONTRATANTE abrirá a OS de Planejamento com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do serviço;
2.43.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto a OS de Planejamento, documentos que julgue relevantes para a
execução dos serviços;
2.43.3 O CONTRATANTE definirá na OS de Planejamento o prazo máximo admitido para a total execução dos serviços;
2.43.3.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS, para apresentar, caso
julgue necessário, pedido formal de revisão do prazo de execução indicado na OS, com exposição de fundamentos técnicos.
Em tal hipótese, incumbirá ao CONTRATANTE a decisão final sobre a ampliação do prazo ou não;
2.43.4 O prazo de execução poderá ser alterado por acordo entre as partes, observando-se a complexidade e urgência dos
serviços demandados e a disponibilidade de tempo da área requisitante do CONTRATANTE (dono do produto);
2.43.5 Ao término do atendimento da OS de Planejamento pela CONTRATADA, os artefatos produzidos deverão ser entregues
ao CONTRATANTE, para fins de recebimento provisório, definitivo e demais providências;
2.43.6 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, com suporte ou não de
terceiros;
2.43.6.1 Os produtos entregues serão validados conforme o ANEXO IV do edital do certame – Níveis Mínimos de Serviço;
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2.43.6.2 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
2.43.7 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos entregues, a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda.
2.43.7.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE.
2.43.8 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova
avaliação do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo da OS de Planejamento.

SUBSEÇÃO II – DO SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS
2.44 Para o desenvolvimento de um novo sistema, a manutenção sob demanda de sistemas existentes no parque tecnológico do
CONTRATANTE ou para fins de documentação de sistemas desenvolvidos fora do âmbito da DTI do CONTRATANTE, este poderá
requerer à CONTRATADA a execução do serviço de documentação, com a produção dos artefatos previstos no MGDS ou MGDAS
vigente, referentes às fases de requisito, projeto de sistemas, modelagem de dados, além da realização ou atualização da contagem
detalhada do sistema em pontos de função;
2.44.1 Todos os artefatos a serem produzidos durante a execução do serviço de Documentação estarão de acordo com o MGDS
ou MGDAS vigentes do CONTRATANTE ou deverão ser previamente submetidos para sua aprovação;
2.44.2 Caso a CONTRATADA identifique que não será necessário atuação em algumas das fases de documentação do projeto
(requisito, projeto de sistemas, modelagem de dados), em virtude do escopo e natureza da demanda, o esforço de análise da
solicitação não será remunerado. Desta forma, apenas as fases efetivamente realizadas e com aceite definitivo pelo
CONTRATANTE serão objeto de faturamento;
2.45 Artefatos previstos para serviços de documentação:
2.45.1 Fase de Requisitos:
2.45.1.1 Diagrama de Caso de Uso
2.45.1.2 Especificação de Caso de Uso ou História do Usuário, à critério do CONTRATANTE;
2.45.1.3 Especificação Suplementar;
2.45.1.4 Documento de Regras de Negócio;
2.45.1.5 Glossário de Negócio;
2.45.1.6 Protótipo de Interface do Usuário;
2.45.1.7 Atas de reunião;
2.45.1.8 Documento de Mensagens do Sistema;
2.45.1.9 Planilha de Contagem Detalhada;
2.45.2 Fase de Modelagem de Dados:
2.45.2.1 Dicionário de Dados;
2.45.2.2 Modelo de Dados;
2.45.2.3 Scripts DDL e DML;
2.45.3 Fase de Projeto de Sistema:
2.45.3.1 Documento de Arquitetura de Projeto;
2.45.3.2 Diagrama de Classe (poderá ser dispensado, à critério do CONTRATANTE);
2.45.3.3 Diagrama de Sequência (poderá ser dispensado, à critério do CONTRATANTE);
2.45.3.4 Realização de Caso de Uso (poderá ser dispensado, à critério do CONTRATANTE);
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2.45.4 Medição em ponto de função;
2.45.4.1 Planilha de Contagem Detalhada;
2.45.5 Excepcionalmente, a depender do projeto relacionado, outros artefatos poderão ser previstos na OS de Documentação;
2.46 A prestação dos serviços será executada mediante emissão de Ordens de Serviço de Documentação (OS de Documentação) pelo
CONTRATANTE;
2.46.1 A critério do CONTRATANTE, o serviço de Documentação poderá ser solicitado como escopo de uma OS de
Desenvolvimento de um novo projeto ou release de software existente.
2.47 Métricas de serviço:
2.47.1 O dimensionamento da OS de Documentação será feito por meio da técnica de pontos de função;
2.47.2 Para fins de definição inicial da quantidade de pontos de função relativa a cada OS, o CONTRATANTE se baseará nas
seguintes premissas:
2.47.2.1 Na hipótese de já haver a contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função para o escopo do sistema sobre
o qual o serviço de documentação será executado, a OS será aberta de acordo com a contagem apurada;
2.47.2.2 Na hipótese de não haver contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função para o escopo do sistema sobre
o qual o serviço de documentação será executado, a OS de Documentação será aberta com valor correspondente a 10 (dez)
pontos de função para fazer jus ao levantamento inicial;
2.47.2.3 Ao final da produção de todos os artefatos requeridos, o valor da OS será ajustado levando-se em consideração a
Planilha de Contagem Detalhada produzida como artefato e/ou o esforço em HST relativo às atividades não mensuráveis em
ponto de função.
2.48 Metodologia de execução dos serviços:
2.48.1 O CONTRATANTE abrirá a OS de Documentação com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do serviço;
2.48.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto a OS de Documentação, documentos que julgue relevantes para a
execução dos serviços;
2.48.3 O CONTRATANTE definirá na OS de Documentação o prazo máximo admitido para a total execução dos serviços;
2.48.3.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS, para apresentar, caso
julgue necessário, pedido formal de revisão do prazo de execução indicado na OS, com exposição de fundamentos técnicos.
Em tal hipótese, incumbirá ao CONTRATANTE a decisão final sobre a ampliação do prazo ou não;
2.48.3.2 O prazo de execução poderá ser alterado por acordo entre as partes, observando-se a complexidade e urgência dos
serviços demandados e a disponibilidade de tempo da área requisitante do CONTRATANTE (dono do produto);
2.48.3.3 O cronograma para execução de cada OS deverá ser enviado pela CONTRATADA, conforme prazos e critérios
definidos no NMS;
2.48.4 Ao término do atendimento da OS de Documentação pela CONTRATADA, os artefatos produzidos deverão ser entregues
ao CONTRATANTE, para fins de recebimento provisório, definitivo e demais providências;
2.48.5 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, acompanhada ou não de
terceiros;
2.48.5.1 Os produtos entregues serão validados conforme o ANEXO IV do edital do certame– Níveis Mínimos de Serviço;
2.48.5.2 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
2.48.6 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos produzidos a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda.
2.48.6.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE.
2.48.7 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova
avaliação do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo da OS de Documentação.

Página 105 de 137

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

2.48.8 A eventual suspensão da OS de Documentação, solicitada pelo CONTRATANTE, implicará a remuneração proporcional
aos produtos entregues e aceitos até o momento da solicitação, desde que permaneça suspensa por período superior a 60
(sessenta) dias, ocasionando, neste caso, o fechamento da OS.

SUBSEÇÃO III – DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOB DEMANDA DE SISTEMAS
2.49 Para o desenvolvimento de novos sistemas ou releases de softwares existentes ou manutenção sob demanda de sistemas
existentes, o CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA a execução da fase de Desenvolvimento ou de Manutenções
específicas de sistemas;
2.50 Em regra, o serviço deverá ser realizado de acordo com o MGDS do CONTRATANTE. Entretanto, a critério exclusivo deste,
poderá ser requerida a utilização do MGDAS;
2.51 Para efeito de estimativa de custo e esforço dos serviços de Desenvolvimento e/ou de Manutenção sob demanda, os artefatos
previstos são:
2.51.1 Atualização dos artefatos da fase Planejamento, Requisito e Projeto de sistemas, quando necessário;
2.51.2 Atas de reunião;
2.51.3 Evidências de Testes Unitários, de Integração e de Interface;
2.51.4 Código-Fonte;
2.51.5 Planilha de Contagem Detalhada de Pontos de Função;
2.51.6 Documento de Implantação;
2.51.7 Manual do Usuário, quando solicitado pelo CONTRATANTE;
2.51.8 Modelo de dados e scripts atualizado;
2.51.9 Scripts de configuração da ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE;
2.51.10 Outros artefatos previstos na OS;
2.52 A lista de artefatos facultativos aplicáveis aos serviços de Desenvolvimento/Manutenção sob demanda consta no
MGDS/MGDAS do CONTRATANTE;
2.53 Em casos excepcionais e apenas quando explicitamente autorizado, poderá caber à CONTRATADA dispensa de etapa do
processo e/ou artefato(s) previsto(s) no MGDS/MGDAS do CONTRATANTE;
2.54 A prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas ou de manutenção sob demanda de sistemas poderá ser executada a
partir de:
2.54.1 Emissão de Ordens de Serviço (OS de Desenvolvimento ou OS de Manutenção sob demanda); e/ou
2.54.2 Requisição de serviço no Sistema de Gerenciamento de Demandas - SGD do CONTRATANTE;
2.55 A OS ou requisição de serviços de Desenvolvimento/Manutenção sob demanda contemplará o ciclo de um release, visando
gerar faturamentos sobre requisitos efetivamente implementados, homologados e disponibilizados em produção, ou em outro
ambiente a critério do CONTRATANTE;
2.56 A OS/requisição de Manutenção sob demanda poderá abranger todos e quaisquer dos serviços descritos no item 2.5, e seus
subitens, deste instrumento, a critério do CONTRATANTE;
2.57 Métricas de serviço:
2.57.1 O dimensionamento da OS/requisição será feito por meio da técnica de pontos de função, com base no roteiro de métricas
constante do ANEXO IV do Edital do Certame;
2.57.2 Para fins de definição inicial da quantidade de pontos de função relativa a cada OS/requisição, o CONTRATANTE se
baseará nas seguintes premissas:
2.57.2.1 Na hipótese de já haver a contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função para o escopo do sistema sobre
o qual o serviço será executado, a OS/requisição será aberta de acordo com a contagem apurada, caso contrário, será
definido um tamanho estimado com base no histórico de demandas similares do CONTRATANTE;
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2.57.2.1.1 Ao final da produção de todos os artefatos requeridos, o valor da OS será ajustado levando-se em
consideração a Planilha de Contagem Detalhada produzida ou atualizada mais o esforço em HST relativo às atividades
não mensuráveis em ponto de função.;
2.57.3 Para os casos em que o CONTRATANTE solicite a conclusão do serviço no prazo inferior ao limite previsto no ANEXO IV
do edital do certame - Níveis Mínimos de Serviço, dada a urgência de atendimento da demanda, a CONTRATADA fará jus à
remuneração do referido serviço acrescida em 10% (dez por cento) do valor estabelecido, conforme modelo remuneratório
definido neste instrumento;
2.58 Metodologia de execução dos serviços:
2.58.1 O CONTRATANTE abrirá a OS ou requisição em sistema, com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do
serviço;
2.58.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto a OS/requisição, os artefatos necessários para o entendimento da
demanda;
2.58.3 O controle de demandas de desenvolvimento e manutenção será realizado via Sistema de Gerenciamento de Demandas
(SGD) do CONTRATANTE;
2.58.4 A CONTRATADA atuará apenas nos chamados registrados no SGD que estejam atribuídos a ela e/ou nos serviços descritos
em cada OS emitida;
2.58.5 O prazo para atendimento dos serviços de desenvolvimento e/ou manutenções sob demanda deverá estar de acordo com
o ANEXO IV do edital do certame - Níveis Mínimos de Serviço, e obedecer ao seguinte regramento:
2.58.5.1 O cronograma preliminar para execução de cada OS/requisição deverá ser enviado pela CONTRATADA, conforme
prazos e critérios definidos no NMS;
2.58.5.1.1 Na hipótese em que haja necessidade de contagem de pontos de função, o cronograma preliminar deverá ser
remetido em conjunto com a pontuação para validação, conforme prazos e critérios definidos no NMS. Caso não seja
necessária a contagem, dever-se-á respeitar o prazo definido no que tange ao cronograma;
2.58.5.2 Dentro do prazo da OS/requisição, já está previsto o tempo necessário para obtenção da aprovação do modelo de
dados e diagrama de classe pelo CONTRATANTE. Desta forma, caberá a CONTRATADA verificar, junto as equipes do
CONTRATANTE responsáveis pelas validações, o prazo necessário para esta atividade e monitorar os possíveis riscos de
atrasos devido à concorrência com outras atividades ou projetos;
2.58.5.3 Para os serviços de Manutenção sob Demanda, a equipe designada pela CONTRATADA deverá manter atualizada a
data prevista de entrega de cada requisição registrada no SGD para desenvolvimento na CONTRATADA.
2.58.6 A CONTRATADA deverá realizar a avaliação dos serviços demandados na OS/requisição e manifestar-se ao
CONTRATANTE, em até 03 (três) dias úteis ou conforme prazos definidos no ANEXO IV do edital do certame - Níveis Mínimos
de Serviço, na hipótese de verificar divergências/inconsistências;
2.58.6.1 A ausência de manifestação tempestiva significará aceitação integral dos termos definidos na OS/requisição;
2.58.6.2 Havendo divergências, a CONTRATADA deverá apresentar formalmente os pontos divergentes, com suas
respectivas justificativas. Em tais hipóteses, incumbirá ao CONTRATANTE, a seu critério, conduzir o processo de alinhamento
das divergências;
2.58.7 Não havendo divergências ou tão logo estas sejam alinhadas pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá formalizar o
início da execução dos serviços de acordo com os prazos estabelecidos no ANEXO IV do edital do certame - Níveis Mínimos de
Serviço;
2.58.8 Para o desenvolvimento de novos aplicativos (app e app web), o prazo de atendimento será acordado, previamente, entre
o CONTRATANTE e a CONTRATADA;
2.58.9 A CONTRATADA é responsável por manter a integridade funcional da solução de software;
2.58.10 A CONTRATADA deverá realizar merge do código fonte sempre que necessário para manter o branch ou trunk em
desenvolvimento atualizado em relação a outro branch ou trunk, em virtude de desenvolvimento paralelo e de liberação de
novas versões em produção no ambiente do CONTRATANTE.
2.58.10.1 As atividades de merges não implicarão em custos adicionais para o CONTRATANTE;
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2.58.10.2 Nos casos de desenvolvimento em paralelo com outras equipes, seja da própria CONTRATADA, do
CONTRATANTE ou outra prestadora, a CONTRATADA deverá realizar pelo menos um merge sempre que uma nova versão
do sistema for disponibilizada no ramo principal do repositório (trunk) ou quando for realizar a entrega do produto;
2.58.10.3 A CONTRADA é responsável por analisar o esforço necessário para realização do merge, bem como a quantidade
de merges que serão realizados durante o desenvolvimento, tendo em vista o cronograma do projeto em relação aos
cronogramas de outras releases em desenvolvimento para o mesmo sistema;
2.58.10.4 A CONTRATADA é responsável pelo merge realizado no branch em desenvolvimento, devendo garantir que
todas as alterações oriundas de outros branchs ou trunk permaneçam funcionando corretamente;
2.58.11 A critério exclusivo do CONTRATANTE, a fim de se verificar a viabilidade de execução de novos serviços de
desenvolvimento e/ou manutenção sob demanda de software, poderá ser solicitada à CONTRATADA a análise de impacto da
demanda;
2.58.11.1 Nas hipóteses em que a análise de impacto não puder ser dimensionada a partir da técnica de pontos de função,
aplicar-se-á o item 3.4 deste contrato;
2.58.12 Ao término do atendimento de cada OS/requisição pela CONTRATADA, os artefatos produzidos deverão ser entregues
ao CONTRATANTE, para fins de recebimento provisório, definitivo e demais providências;
2.58.12.1 Deverão constar na entrega da execução de cada OS/requisição, além dos artefatos de documentação e outros
previstos para a release, o código-fonte produzido e as evidências de realização de testes unitários, de integração e de
interface;
2.58.12.2 Para fins de recebimento provisório dos serviços e de apuração do cálculo do indicador PAFP (Índice de Projetos
Atendidos Fora do Prazo), a CONTRATADA deverá entregar como produtos de encerramento:
2.58.12.2.1 Código-fonte final;
2.58.12.2.2 Testes unitários automatizados;
2.58.12.2.3 Modelo de dados e scripts atualizados;
2.58.12.2.4 Scripts de configuração da ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE;
2.58.12.2.5 Planilha de pontuação detalhada atualizada;
2.58.12.2.6 Outros artefatos previstos na OS/requisição;
2.58.12.3 No ato da entrega a CONTRATADA deverá configurar a ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE para
geração de versão do sistema no ambiente de teste;
2.58.12.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar o produto entregue devidamente configurado e pronto para validação no
ambiente de teste do CONTRATANTE;
2.58.12.4.1 O produto será considerado como entregue apenas após a disponibilização no ambiente de teste do
CONTRATANTE.
2.58.13 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, acompanhada ou não de
terceiros;
2.58.13.1 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
2.58.13.2 Durante a validação, serão:
2.58.13.2.1 Realizadas avaliações de qualidade em que, a critério do CONTRATANTE, poderão ser reexecutados os testes
unitários, de integração e de interface e também realizados testes funcionais de sistema, exploratórios, testes de
desempenho, de carga, de estresse e de segurança. Além disso, poderão ser reexecutados os testes de qualidade do
sistema e de segurança do sistema;
2.58.13.2.2 Analisados se os produtos entregues estão em conformidade com a documentação do projeto e atendem
aos critérios de aceitação definidos na MGDS/MGDAS, em conjunto com o especificado no ANEXO IV do edital do
certame - Níveis Mínimos de Serviço;
2.58.14 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos entregues, a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda;
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2.58.14.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE;
2.58.15 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova
avaliação do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo dos serviços;
2.58.16 A eventual suspensão do projeto, solicitada pelo CONTRATANTE, implicará a remuneração proporcional aos produtos
entregues e aceites até o momento da solicitação, desde que permaneça suspensa por período superior a 60 (sessenta) dias,
ocasionando, neste caso, o fechamento da OS/requisição.
2.59 Alteração no escopo da ordem de serviços:
2.59.1 Define-se como alteração de escopo ou de requisito a mudança resultante da evolução das políticas, legislações, objetivos
específicos de negócio ou do processo de trabalho do CONTRATANTE, ocorridos durante a execução de cada OS/requisição e
que tenha impacto nessa;
2.59.2 Caso haja mudança de escopo ou de requisito durante a execução de alguma OS/requisição em qualquer momento antes
do término da sua execução (e respectivo aceite), a CONTRATADA deverá realizar nova contagem de pontos de função, quando
aplicável, devendo encaminhar novamente ao CONTRATANTE para aprovação, controle e acompanhamento;
2.59.2.1 Quando aplicável, a CONTRATADA deverá estimar o tamanho (em Pontos de Função), o custo e o prazo necessários
para a execução da OS/requisição, exceto se a CONTRATANTE determinar outra forma;
2.59.2.2 Para definição sobre a aplicabilidade, dever-se-á obedecer às seguintes regras:
2.59.2.2.1 Caso a alteração seja referente a funcionalidade já tenha sido desenvolvida, a alteração será tratada como
melhoria no sistema;
2.59.2.2.2 Caso a alteração seja referente a funcionalidade que ainda não tenha sido desenvolvida, a alteração será
tratada como evolução natural dos requisitos do negócio e não como melhoria do sistema. Nesse caso, será realizado
novamente o planejamento da OS/requisição, se necessário, não implicando custos de mudança ou retrabalho para o
CONTRATANTE;
2.59.3 A Solicitação de Mudança de requisito será registrada no SGD do CONTRATANTE, vinculado à release ou projeto
relacionada e contendo a descrição detalhada da mudança;
2.59.4 O tamanho, prazo e custo da OS/requisição poderão ser redefinidos devido ao impacto gerado pela solicitação de
mudança;
2.59.4.1 A redefinição deverá levar em consideração quais serviços já foram executados, a incorporação dos serviços da
Solicitação de Mudança e o impacto resultante da alteração de escopo;
2.59.5 Os impactos na OS/requisição decorrentes da Solicitação de Mudança associada deverão ser avaliados previamente a fim
de mitigar os riscos e problemas advindos da alteração;

SUBSEÇÃO IV – DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOB A FORMA DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS
2.60 Para a manutenção continuada de sistemas do CONTRATANTE, com o objetivo de manter a disponibilidade, estabilidade e o
desempenho satisfatório das soluções implantadas no seu ambiente de produção, este poderá requerer à CONTRATADA a execução
dos serviços de manutenção de sistemas sob a forma de sustentação mensal;
2.61 A prestação de serviços de sustentação de sistemas será executada mediante emissão de Ordens de Serviços;
2.61.1 Para cada sistema a ser sustentado, será aberta uma Ordem de Serviço de sustentação de sistemas (OS de Sustentação);
2.61.2 Para definição da quantidade de pontos de função correspondentes a cada OS, ter-se-á por base o tamanho do sistema a
ser sustentado, conforme o Catálogo de Sistemas Sustentados do CONTRATANTE;
2.62 As ordens de serviços de sustentação englobarão todas as requisições de serviços de manutenção no sistema em sustentação
previstas no item 2.5 deste instrumento;
2.62.1 Exclusivamente no que tange às manutenções adaptativas, e somente no que envolve os serviços abaixo listados, será
considerada como serviço de sustentação de sistema, uma solicitação de adaptação a cada período de 01 (um) ano:
a) Atualização de versão de navegadores internet;
b) Atualização de servidor de aplicação;
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c) Atualização de versão de servidor de banco de dados;
d) Atualização de versão de linguagem de programação;
e) Atualização de versões de frameworks e/ou bibliotecas;
2.62.1.1 Em caso de comprovada desproporcionalidade de esforço para alguma das atividades mencionadas no item acima,
ficará a cargo do CONTRATANTE, com base na justificativa apresentada pela CONTRATADA, decidir pela remuneração
através da métrica relativa à manutenção sob demanda de sistemas;
2.63 Métricas de serviços:
2.63.1 O dimensionamento da OS de Sustentação será feito por meio da técnica de pontos de função, utilizando o conceito de
Ponto de Função Sustentado - PFS;
2.63.1.1 O PFS é a métrica usada pelo CONTRATANTE para remunerar mensalmente à CONTRATADA pelo atendimento de
todos os serviços de manutenção aplicáveis ao(s) sistema(s) sustentado(s), previstos no item 2.5 deste instrumento e dentro
dos níveis de serviço adequados;
2.63.2 O tamanho funcional previsto do Parque de Sistemas do CONTRATANTE a ser sustentado constará Catálogo de Sistemas
Sustentados elaborado pelo CONTRATANTE;
2.63.2.1 O tamanho funcional de cada sistema a ser sustentado deverá sempre levar em conta a medida funcional em pontos
de função mais precisa e atualizada informada pelo CONTRATANTE;
2.63.2.2 O CONTRATANTE não remunerará a CONTRATADA retroativamente pelo tamanho funcional de um sistema. A
remuneração será sempre pela tabela mais precisa e atualizada informada na OS de Sustentação;
2.63.2.3 O Catálogo de Sistemas Sustentados definirá o tamanho funcional detalhado ou estimado de cada sistema. Para os
sistemas publicados em produção que não possuam a contagem detalhada em pontos de função, o CONTRATANTE utilizará
a contagem estimada até que a contagem detalhada esteja pronta;
2.63.2.4 Inicialmente, o Catálogo de Sistemas Sustentados será composto por todos os sistemas integrantes do Parque do
CONTRATANTE cuja sustentação mensal já esteja por este definida;
2.63.2.5 Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá incluir outros sistemas no Catálogo de Sistemas
Sustentados, à medida que forem desenvolvidos ou atualizados e estiverem publicados em ambiente de produção do
CONTRATANTE;
2.63.2.5.1 O CONTRATANTE se compromete a avisar à CONTRATADA quais sistemas serão incluídos no Catálogo de
Sistemas Sustentados com antecedência de 30 (trinta) dias corridos, salvo situação excepcional justificável pela urgência
da demanda institucional;
2.63.2.6 A critério do CONTRATANTE, um sistema em sustentação poderá ser removido do Catálogo de Sistemas
Sustentados ou deixar de ser elegível para Sustentação. Neste caso, o CONTRATANTE se compromete a avisar à
CONTRATADA com antecedência de 30 dias corridos, salvo situação excepcional justificável pela urgência da demanda
institucional;
2.63.2.7 A inclusão e/ou exclusão de um sistema no Catálogo de Sistemas Sustentados se dará por comunicação escrita do
CONTRATANTE à CONTRATADA;
2.63.3 Para a abertura da OS de Sustentação, o CONTRATANTE utilizará como base a versão mais atualizada do Catálogo de
Sistemas Sustentados;
2.63.3.1 O Catálogo de Sistemas Sustentados será atualizado periodicamente pelo CONTRATANTE, a cada três meses ou
sempre que for necessário;
2.63.3.2 Nos casos de atualização do tamanho funcional de um sistema sustentado, a CONTRATADA fará jus a remuneração
atualizada a partir do mês subsequente ao da atualização.
2.63.4 Não será remunerado o processo de entendimento e internalização do sistema/software;
2.63.5 Caso o sistema não possua documentação técnica, a critério do CONTRATANTE, poderá ser aberta uma OS de
Documentação;
2.63.6 Os sistemas sustentados serão classificados, pelo CONTRATANTE, conforme nível de criticidade alta, média ou baixa,
levando em consideração o impacto para o negócio e a urgência;
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2.63.6.1 Qualquer sistema sustentado poderá ser elencado como de nível de criticidade alta. Para efeito desta classificação,
incidem Níveis Mínimos de Serviço diferenciados, conforme ANEXO IV do edital do certame - Níveis Mínimos de Serviço.
2.63.6.2 O CONTRATANTE indicará, no Catálogo de Sistemas Sustentados, quais sistemas serão tratados como de nível de
criticidade alta, e informará à CONTRATADA sempre que houver mudança no status de sistemas nesta condição;
2.63.6.3 Em contrapartida aos níveis de serviço diferenciados para sistemas de nível de criticidade alta, a CONTRATADA fará
jus à remuneração de sustentação do referido sistema acrescida em 10% (dez por cento) do valor estabelecido, conforme
modelo remuneratório definido neste contrato;
2.63.6.4 Antes de se realizar a mudança de criticidade de um sistema, o CONTRATANTE informará à CONTRATADA os
motivos que levaram o negócio a reclassificar os sistemas prioritários;
2.63.6.5 De acordo com a base histórica do CONTRATANTE, os sistemas classificados como criticidade baixa ou muito baixa
possuem um número reduzido de incidentes. Por tal razão, serão considerados como estáveis e deverão ser remunerados
conforme abaixo:
2.63.6.5.1 O CONTRATANTE aplicará um deflator de 50% (cinquenta por cento) no valor do PFS para cada sistema
sustentado classificado como criticidade baixa;
2.63.6.5.2 O CONTRATANTE aplicará um deflator de 90% (noventa por cento) no valor do PFS para cada sistema
sustentado classificado com criticidade muito baixa;
2.63.7 Os sistemas não elencados no catálogo de sistemas sustentados ou que não estejam elegíveis para sustentação serão
tratados através do serviço de Desenvolvimento e/ou Manutenção sob demanda;
2.64 Catálogo de Sistemas Sustentados:
2.64.1 O Catálogo de Sistemas Sustentados consignará todos os sistemas que serão atendidos através de uma OS de
Sustentação, contendo as seguintes informações:
2.64.1.1 Sigla;
2.64.1.2 Nome;
2.64.1.3 Descrição resumida de seu campo de aplicação;
2.64.1.4 Gerente de Sistema;
2.64.1.5 Endereço dos repositórios de artefatos, inclusive dos códigos-fonte de programas de computador;
2.64.1.6 Plataforma Tecnológica em que se encontra (Linguagem, SGBD, Servidor de Aplicações), inclusive as respectivas
versões;
2.64.1.7 A classificação quanto à criticidade;
2.64.1.8 O tamanho funcional em ponto de função estimado ou detalhado;
2.64.2 O Catálogo de Sistemas Sustentados, por sua natureza dinâmica, está sujeito a inclusões, aprimoramentos e alterações
ao longo do contrato;
2.65 Metodologia de execução dos serviços:
2.65.1 Para a internalização de um novo sistema nos serviços de sustentação, o CONTRATANTE deverá definir previamente o
prazo para recebimento do sistema (código-fonte e documentação técnica) pela CONTRATADA;
2.65.1.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS, para apresentar, caso
julgue necessário, pedido formal de revisão do prazo de execução indicado na OS, com exposição de fundamentos técnicos.
Em tal hipótese, incumbirá ao CONTRATANTE a decisão final sobre a ampliação do prazo ou não;
2.65.2 A CONTRATADA deverá indicar o profissional que conduzirá as atividades de recebimento do sistema a ser sustentado no
prazo máximo de até 02 (dois) dias antes do início da execução dos serviços indicados na respectiva OS;
2.65.3 O controle de demandas ordinárias relativas a cada OS de Sustentação será realizado via chamados registrados no SGD
do CONTRATANTE;
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2.65.3.1 O prazo para atendimento de cada demanda relativa à OS de sustentação deverá estar de acordo com o ANEXO IV
do edital do certame - Níveis Mínimos de Serviço;
2.65.3.2 O início da contagem do prazo de atendimento será no momento em que o chamado estiver disponível na fila de
atendimento da CONTRATADA no SGD do CONTRATANTE;
2.65.3.3 O atendimento do chamado fora do prazo acordado ensejará desconto por NMS conforme ANEXO IV do edital do
certame - Níveis Mínimos de Serviço;
2.65.4 Caso a CONTRATADA resolva o defeito aplicando uma solução de contorno e identifique que a causa raiz do problema
não possa ser corrigida no mesmo chamado, a solução definitiva poderá ser executada via outro chamado;
2.65.4.1 O prazo de atendimento do novo chamado deverá ser definido previamente, pelo CONTRATANTE, antes de sua
abertura;
2.65.5 Ao término do atendimento de um ou mais chamados, conforme alinhamento prévio entre as partes quanto ao escopo
de entrega, os artefatos produzidos deverão ser entregues ao CONTRATANTE, para fins de validação e demais providências;
2.65.5.1 Deverão constar na entrega dos chamados, além dos artefatos de documentação e outros previstos, o código-fonte
produzido e as evidências de realização de testes unitários, de integração e de interface;
2.65.5.2 Para fins de recebimento provisório e de apuração dos indicadores de NMS previstos para o Serviço de Sustentação,
a CONTRATADA deverá entregar como produtos de encerramento:
2.65.5.2.1 Código-fonte final;
2.65.5.2.2 Testes unitários automatizados;
2.65.5.2.3 Modelo de dados e scripts atualizados;
2.65.5.2.4 Scripts de configuração da ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE;
2.65.5.2.5 Planilha de pontuação detalhada atualizada;
2.65.5.2.6 Outros artefatos previstos na OS/requisição;
2.65.5.3 No ato da entrega a CONTRATADA deverá configurar a ferramenta de integração contínua do CONTRATANTE para
geração de versão do sistema no ambiente de teste;
2.65.5.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar o produto entregue devidamente configurado e pronto para validação no
ambiente de teste do CONTRATANTE;
2.65.5.4.1 O produto será considerado como entregue apenas após a disponibilização no ambiente do CONTRATANTE.
2.65.6 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, acompanhada ou não de
terceiros;
2.65.6.1 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
2.65.6.2 Durante a validação, serão:
2.65.6.2.1 Realizadas avaliações de qualidade em que, a critério do CONTRATANTE, poderão ser reexecutados os testes
unitários, de integração e de interface e também realizados testes funcionais de sistema, exploratórios, testes de
desempenho, de carga, de estresse e de segurança. Além disso, poderão ser reexecutados os testes de qualidade do
sistema e de segurança do sistema;
2.65.6.2.2 Analisados se os produtos entregues estão em conformidade com a documentação do projeto e atendem aos
critérios de aceitação definidos na MGDAS, em conjunto com o especificado no ANEXO IV do edital do certame – Níveis
Mínimos de Serviço;
2.65.7 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos entregues, a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda.
2.65.7.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE;
2.65.8 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova
avaliação do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo dos serviços;
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2.65.9 A requisição de serviço será considerada pronta quando estiver validada no ambiente do CONTRATANTE e, se for o caso,
a documentação técnica estiver atualizada;
2.65.10 A CONTRATADA deverá realizar a atualização do tamanho funcional do sistema em Ponto de Função (PF) pelo menos a
cada 3 (três meses) através de medição detalhada;
2.65.10.1 Caso o sistema em sustentação não tenha a pontuação detalhada, a CONTRATADA deverá realizar a contagem
inicial em até 3 (três meses) do início do serviço.
2.65.10.2 A contagem inicial ou incremental não poderá concorrer com os chamados que estão sendo atendidos no serviço,
devendo ser observado os prazos previstos para o seu atendimento.
2.65.10.3 O não cumprimento do prazo mínimo previsto para atualização do tamanho funcional do sistema em sustentação
sem justificativa prévia ensejará na apuração do indicador AGFP (Índice de Artefatos de Gerenciamento Fora do Prazo)
definido no ANEXO IV do edital do certame – Níveis Mínimos de Serviço referente ao mês de apuração, contado da data do
último envio da pontuação ou da data de início do serviço, caso nenhuma pontuação tenha sido enviada.
SUBSEÇÃO V – DO SERVIÇO DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
2.66 Para serviços em Tecnologia da Informação no âmbito da Engenharia de Software não contemplados pelos serviços de
Documentação, Desenvolvimento ou Manutenção de Software, o CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA a execução do
serviço de Pesquisa e Inovação Tecnológica;
2.67 Artefatos previstos no serviço:
2.67.1 Relatório técnico detalhado;
2.67.2 Atas de reunião;
2.67.3 Código fonte do piloto construído, se for o caso;
2.67.4 Documento de Arquitetura de Projeto;
2.67.5 Se foi utilizado banco de dados no estudo;
2.67.5.1 Dicionário de Dados;
2.67.5.2 Modelo de Dados;
2.67.5.3 Scripts DDL e DML;
2.67.6 Outros artefatos previstos na OS;
2.68 A prestação dos serviços será executada mediante emissão de Ordens de Serviço de Pesquisa e Inovação (OS de Inovação) pelo
CONTRATANTE;
2.69 Métricas de serviço:
2.69.1 O dimensionamento da OS de Inovação será feito por meio da técnica de pontos de função;
2.69.2 Para fins de definição inicial da quantidade de pontos de função relativa a cada OS, o CONTRATANTE se baseará nas
seguintes premissas:
2.69.2.1 Na hipótese de já haver a contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função para o escopo do serviço que será
executado, a OS será aberta de acordo com a contagem apurada;
2.69.2.2 Na hipótese de não haver contagem estimada ou detalhada em Pontos de Função, a OS será aberta com valor
correspondente a 1 (um) ponto de função para fazer jus ao levantamento inicial;
2.69.2.3 Ao final do serviço realizado, o valor da OS será ajustado levando-se em consideração a Planilha de Contagem
Detalhada e esforço realizado HST conforme definido na seção Demandas não mensuráveis por PF.
2.70 Metodologia de execução dos serviços:
2.70.1 O CONTRATANTE abrirá a OS de Inovação com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do serviço;
2.70.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto à OS, documentos que julgue relevantes para a execução dos serviços;
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2.70.3 O CONTRATANTE definirá na OS o prazo máximo admitido para a total execução dos serviços;
2.70.3.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da OS, para apresentar, caso
julgue necessário, pedido formal de revisão do prazo de execução indicado na OS, com exposição de fundamentos técnicos.
Em tal hipótese, incumbirá ao CONTRATANTE a decisão final sobre a ampliação do prazo ou não;
2.70.3.2 O prazo de execução poderá ser alterado por acordo entre as partes, observando-se a complexidade e urgência dos
serviços demandados e a disponibilidade de tempo da área requisitante do CONTRATANTE;
2.70.3.3 O cronograma para execução de cada OS deverá ser enviado pela CONTRATADA, conforme prazos e critérios
definidos no NMS;
2.70.4 Ao término do atendimento da OS pela CONTRATADA, os artefatos produzidos deverão ser entregues ao CONTRATANTE,
para fins de recebimento provisório, definitivo e demais providências;
2.70.5 Os artefatos produzidos serão objeto de avaliação e aprovação pela equipe do CONTRATANTE, acompanhada ou não de
terceiros;
2.70.5.1 Os produtos entregues serão validados conforme o ANEXO IV do edital do certame – Níveis Mínimos de Serviço;
2.70.5.2 A critério do CONTRATANTE, a validação dos produtos entregues poderá ser realizada em conjunto com empresas
especialistas por ele designadas;
2.70.6 A CONTRATADA deverá efetuar as alterações que se fizerem necessárias nos artefatos produzidos a partir dos
apontamentos da equipe do CONTRATANTE, em prazo por este definido, de acordo com a complexidade da demanda;
2.70.6.1 Todas as correções deverão ser feitas sem ônus para o CONTRATANTE;
2.70.7 Após correções de eventuais não conformidades pela CONTRATADA, os artefatos deverão ser submetidos à nova
avaliação do CONTRATANTE até que seja dado o aceite definitivo da OS de Inovação;
2.70.8 A eventual suspensão da OS, solicitada pelo CONTRATANTE, implicará a remuneração proporcional aos produtos
entregues e validados, desde que permaneça suspensa por período superior a 60 (sessenta) dias, ocasionando, neste caso, o
fechamento da OS;
SUBSEÇÃO VI – DO PLANTÃO E SOBREAVISO
2.71 Para análise, triagem e atendimento de demandas de sistemas fora do horário administrativo de funcionamento, o
CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA a execução do serviço de Plantão e Sobreaviso;
2.72 A prestação dos serviços será executada mediante emissão de Ordens de Serviço de Plantão pelo CONTRATANTE;
2.73 Atendimento em regime de plantão se dará:
2.73.1 Horário: engloba o período entre 18h00 às 07h59 nos dias úteis, e o período de 00h00 às 23h59 nos finais de semana,
feriados nacionais ou regionais e dias com expediente suspenso em todas as unidades do CONTRATANTE, mediante portaria
interna deste;
2.73.1.1 Caberá à CONTRATADA verificar junto ao CONTRATANTE os dias planejados de expediente suspenso para garantir
a prestação do serviço nestes dias.
2.73.1.2 O horário de início ou término do período de plantão nos dias úteis poderá ser antecipado ou adiado, desde que
em comum acordo entre as partes. Para estes casos, o CONTRATANTE irá registrar na respectiva OS o novo horário
atualizado e comunicará à CONTRATADA num prazo mínimo de 5 (cinco) dias.
2.73.2 Durante o plantão, abertura de chamados será feita exclusivamente por telefone, contudo informações poderão ser
encaminhadas através de e-mail ou registro no SGD do CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA deverá fornecer número
externo para contato, o qual deverá possuir DDD 71 (não podendo ser linha móvel) ou ser um 0800/4004 (ou semelhante), e
que não deverá mudar ao longo da execução do contrato; Além disso, a CONTRATADA deverá fornecer um e-mail de contato,
que não deverá mudar ao longo da execução do contrato, para o encaminhamento de informações adicionais quando necessário.
2.73.3 O atendimento aos serviços essenciais será feito sempre por telefone ou remotamente, mediante conexão previamente
configurada e autorizada pelo CONTRATANTE;
2.73.4 Não haverá suporte presencial durante o período de plantão;
2.74 Métricas de serviço:
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2.74.1 O dimensionamento da OS será feito por meio de HST, com base no total estimado de HST previstas para o período de
vigência da OS;
2.74.2 Para cada chamado atendido durante o plantão e sobreaviso, a CONTRATADA fará jus ao faturamento do atendimento
realizado, sendo que, nestes casos, o dimensionamento será feito por meio da técnica de pontos de função com base no ANEXO
IV do edital do certame - Roteiro de Métricas;
2.74.3 A cada mês, a CONTRATADA deverá apurar os atendimentos realizados no mês anterior, realizar a contagem detalhada
do serviço realizado com base no ANEXO IV do edital do certame - Roteiro de Métricas e submeter para aprovação do
CONTRATANTE;
2.74.4 O faturamento será realizado mensalmente após a apuração das HST e PFs efetivamente realizadas no mês anterior à
apuração.
2.75 Metodologia de execução dos serviços:
2.75.1 O CONTRATANTE abrirá a OS com informações sobre a demanda a ser realizada e o escopo do serviço;
2.75.2 A seu critério, o CONTRATANTE encaminhará, junto à OS, documentos que julgue relevantes para a execução dos serviços;
2.75.3 O CONTRATANTE definirá na OS o prazo de vigência para execução dos serviços de plantão e sobreaviso;
2.75.3.1 A seu critério, o CONTRATANTE poderá prorrogar o prazo de execução ou antecipar sua finalização. Neste caso, o
CONTRATANTE se compromete a avisar à CONTRATADA com antecedência de 30 dias corridos, salvo situação excepcional
justificável pela urgência da demanda institucional;
2.75.4 A CONTRATADA deverá indicar o profissional com perfil de Analista Desenvolvedor, conforme definido na seção 3. PERFIL
DA EQUIPE TÉCNICA que conduzirá as atividades de plantão sobreaviso no prazo máximo de até 05 (cinco) dias antes do início
da execução dos serviços indicados na respectiva OS;
2.75.5 Ao ser acionado, o plantonista deverá proceder com a abertura de chamado no SGD do CONTRATANTE, caso ainda não
tenha sido feito pelo suporte de 1º ou 2º Nível do CONTRATANTE;
2.75.6 O registro deverá conter pelo menos, a data e hora do acionamento do plantão, o sistema relacionado a descrição do
problema e mensagem de erro quando possível, além de anexar todas as evidências que foram encaminhadas ou coletadas tais
como printscreen do erro, log de erro, e-mail, entre outros.
2.75.6.1 Tendo em vista a prioridade e criticidade dos sistemas que estão em suporte de plantão e sobreaviso, o prazo para
investigação e atendimento de cada chamado aberto conforme tabela abaixo:
Horário
Das 22h00 às 06h00
Das 06h01 às 21h59

Prazo para Atendimento
2h
4h

2.75.6.2 O início da contagem do prazo de atendimento será no momento do acionamento do plantão;
2.75.6.3 O atendimento do chamado fora do prazo acordado ou a alocação de profissional fora do perfil previsto ensejará
desconto por NMS conforme ANEXO IV do edital do certame - Níveis Mínimos de Serviço;
2.75.7 Caso a CONTRATADA resolva o defeito aplicando uma solução de contorno e identifique que a causa raiz do problema
não possa ser corrigida no mesmo chamado, a solução definitiva poderá ser executada via outro chamado;
2.75.7.1 Neste caso, o chamado poderá ser encaminhado para atendimento fora do horário de plantão e deverá observar o
prazo previsto no ANEXO IV do edital do certame - Níveis Mínimos de Serviço;
2.75.8 Ao término do atendimento do chamado, o plantonista deverá comunicar ao responsável pela abertura do chamado ou
a pessoa indicada pelo CONTRATANTE da resolução ou não do problema reportado;
2.75.8.1 O plantonista deverá registrar no chamado do SGD todas as informações coletadas, as ações realizadas para resolver
o problema, anexar scripts que tenham sido criados e vincular todos os commits realizados no repositório do sistema;
2.75.8.2 Caso não seja possível resolver o problema durante o plantão, o plantonista dever justificar a impossibilidade de
resolução do problema, e quando possível, anexar evidências;
2.75.9 A eventual suspensão da OS, solicitada pelo CONTRATANTE, implicará na remuneração proporcional aos serviços
realizados até a data de suspensão efetiva.
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SEÇÃO V – DO RECEBIMENTO DO OBJETO PELO CONTRATANTE
2.76 A verificação do alcance dos objetivos do CONTRATANTE para a presente contratação será feita com a monitoração e controle
de Indicadores de Nível de Serviço definidos, conforme detalhado no ANEXO IV do edital do certame - Níveis Mínimos de Serviço;
2.76.1 A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderão deixar de ser considerados, para apuração dos Níveis Mínimos de Serviço,
os atrasos decorrentes de fatos supervenientes sofridos pela CONTRATADA, desde que tais fatos sejam comunicados ao
CONTRATANTE tão logo ocorram, para que possam ser analisados quanto à pertinência.
2.76.2 Cabe à CONTRATADA provar os fatos e os seus efeitos sobre o andamento dos serviços da OS;
2.77 O descumprimento de qualquer indicador do acordo de nível de serviço que não tenha sido devidamente justificado pela
CONTRATADA e/ou que sua justificativa não tenha sido aprovada pelo CONTRATANTE, ensejará desconto por NMS correspondente
na fatura;
2.78 São passíveis de entrega e aceitação os serviços demandados por meio de Ordem de Serviço e/ou requisição no SGD que tenham
atendido aos critérios de conclusão e homologação definidos pelo CONTRATANTE;
2.79 Os serviços serão considerados entregues, para fins de recebimento provisório, quando da comunicação, pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE, da disponibilidade, no repositório eletrônico, de todos artefatos requeridos;
2.79.1 A comunicação de entrega de demanda pela CONTRATADA será através do SGD ou outro meio de comunicação definido
pelo CONTRATANTE;
2.79.2 A CONTRATADA deve, ao término de cada Ordem de Serviço/requisição ou fase do projeto concluída, repassar todos os
artefatos produzidos e gerados no contexto da sua execução, incluindo códigos-fonte, documentação de programas, diagramas
e especificações;
2.79.1.1 A entrega de todos os artefatos resultantes da execução de uma Ordem de Serviço/requisição interrompe a
contagem de seu prazo de entrega, desde que esta não tenha sido rejeitada;
2.79.3 Faz parte do escopo de entrega da fase de desenvolvimento e teste a disponibilização do sistema no ambiente de teste
do CONTRATANTE;
2.79.4 Para configuração da entrega, deverão ser observados todos os demais critérios e condições estabelecidos na CLÁUSULA
SEGUNDA deste contrato, em especial na SEÇÃO IV e suas SUBSEÇÕES;
2.80 Constatada qualquer inconformidade que impeça o aceite dos resultados de uma Ordem de Serviço/requisição, esta será
retornada, via SGD ou e-mail, ao status em que se encontrava antes da entrega, lançados os motivos da recusa.
2.80.1 A recusa implicará em estabelecimento, pelo CONTRATANTE, de prazo-limite para adequação da entrega e cômputo de
eventuais índices de Nível Mínimo de Serviço;
2.80.2 A CONTRATADA deverá efetuar todas as adequações que se fizerem necessárias nos artefatos entregues, em integral
cumprimento ao quanto apontado pelo CONTRATANTE, sem ônus adicional para este;
2.80.3 Todos os ajustes feitos pela CONTRATADA ensejarão nova(s) avaliação(ões) pelo CONTRATANTE até que seja dado o
aceite definitivo dos serviços;
2.80.4 A notificação pelo CONTRATANTE, e consequente abertura de prazo para ajuste(s) pela CONTRATADA, ocorrerão sem
prejuízo do eventual desconto de valores e/ou aplicação de penalidades cabíveis, observado, inclusive, o quanto disposto no
ANEXO IV do edital do certame - Níveis Mínimos de Serviço;
2.81 O aceite definitivo de uma Ordem de Serviço de Planejamento ou Documentação será dado após a validação da documentação
entregue pela CONTRATADA;
2.81.1 A validação será realizada pelo gestor do sistema documentado, ou por pessoa por ele designado, e pela equipe técnica
da DTI do CONTRATANTE;
2.82 O aceite definitivo de uma Ordem de Serviço de Desenvolvimento, Manutenção ou Sustentação será dado após a conclusão dos
Testes Formais e/ou Homologação por parte do gestor do projeto ou pessoa por ele designada;
2.82.1 Uma vez iniciada a homologação, se forem identificados defeitos na versão entregue, o aceite definitivo só será dado
após a correção de todos os defeitos;

Página 116 de 137

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

2.82.1.2 A critério exclusivo do CONTRATANTE, levando-se em consideração as questões legais ou necessidade da área
gestora responsável pela demanda, uma OS poderá receber aceite parcial ou integral, caso restem apenas defeitos de
gravidade baixa para correção;
2.82.2 Caso o CONTRATANTE solicite alguma mudança de requisito durante a fase de Testes Formais de um produto entregue,
o ciclo de teste em andamento será concluído e os testes serão considerados como finalizados. Um novo processo de teste será
realizado quando a CONTRATADA fizer a entrega das mudanças solicitadas;
2.82.2.1 Para o escopo inicial do produto entregue serão apurados todos indicadores até o momento da finalização dos
testes formais;
2.82.2.2 O aceite e autorização para faturamento será dado apenas se o produto entregue estiver funcional e não tenha
defeitos de gravidade crítica ou alta pendente de correção;
2.83 A aceitação dos serviços de uma Ordem de Serviço/requisição não impede a constatação, no prazo da garantia, da existência
de vícios, e não isenta a CONTRATADA de obrigações deles decorrentes;
2.84 Após o aceite definitivo, a CONTRATADA estará apta a incluir os serviços prestados no faturamento mensal e receber pelos
produtos gerados conforme OS/requisição, após procedimentos de quantificação e pagamento descritos neste contrato, seus
APENSOS, bem como no edital do certame respectivo;
2.84.1 Para fim de desembolso financeiro relativo a cada OS/requisição, serão pagos apenas os produtos que receberam o aceite
definitivo pelo CONTRATANTE;
2.85 Após o aceite definitivo, o CONTRATANTE encaminhará o relatório de cálculo dos indicadores de NMS referente ao produto
entregue, considerando os possíveis descontos apurados;

SEÇÃO VI – DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES
2.86 A CONTRATADA deverá elaborar, até o décimo dia útil de cada mês, Relatório Técnico de Atividades – RTA, o qual deverá conter
detalhamento de todos os serviços entregues que tiveram o aceite definitivo entre o primeiro e o último dia do mês anterior;
2.86.1 Fica estabelecido o último dia de cada mês como a data base para efeitos de medição mensal;
2.87 O Relatório Técnico de Atividades deverá conter, no mínimo:
2.87.1 Para cada tipo de serviço a ser faturado:
2.87.1.1 Identificação do Serviço;
2.87.1.2 Identificação das Ordens de Serviço;
2.87.1.3 Detalhamento das atividades realizadas e produtos entregues;
2.87.1.4 Volumetria apurada para o serviço;
2.87.1.5 O período de realização e validação do serviço;
2.87.1.6 Relação dos tickets resolvidos;
2.87.1.7 Medição dos Indicadores de Desempenho de Serviço para o período apurado;
2.87.1.8 Descontos por NMS apurados para o serviço;
2.87.1.9 Valor total a ser faturado, considerando os possíveis descontos por NMS apurados;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 O valor máximo previsto para os serviços demandados em cada OS/requisição (valor inicial), será definido mediante medições,
conforme regras definidas nesta CLÁUSULA em conjunto com o Roteiro de métricas constante do ANEXO IV do edital do certame
licitatório;
3.1.1 O valor inicial poderá ser ajustado (acrescido/reduzido) conforme emissão de ordens de serviços ou requisições
complementares, nos termos deste contrato;
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3.1.2 A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderá ser previsto o pagamento de Ordens de Serviços por etapas de execução
previamente definidas, conforme cronograma de execução determinado e/ou validado pelo CONTRATANTE e mediante
elaboração do Relatório Técnico de Atividades nos termos da Seção VI da cláusula segunda deste instrumento;
3.2 Para fins de definição do valor final a ser faturado pela CONTRATADA para cada OS/requisição, aplicar-se-ão os indicadores de
desempenho cabíveis, de acordo com o ANEXO IV do edital do certame – Níveis Mínimos de Serviços;
3.2.1 O valor a ser faturado (valor final) será aquele correspondente ao valor inicial ou ajustado (conforme o caso), descontados
os eventuais percentuais cabíveis por não atendimento dos indicadores de níveis de serviço previstos no ANEXO IV do edital do
certame – Níveis Mínimos de Serviços;
3.3 Procedimentos gerais para medição:
3.3.1 Os serviços desta contratação serão mensurados, via de regra, por meio da técnica de Análise de Pontos de Função – APF;
3.3.1.1 Para efeitos desta contratação, será utilizado o Ponto de Função não ajustado;
3.3.2 As contagens de Ponto de Função seguirão, nesta ordem, as regras estabelecidas no Manual de Práticas de Contagem
(CPM) versão 4.3.1 (ou superior) do IFPUG e no Roteiro de Métricas constante do ANEXO IV do edital do certame licitatório,
acrescidas das definições do Roteiro de Métricas de Software do SISP na versão 2.2 (ou superior);
3.3.2.1 Caso seja necessário adotar uma nova versão do Roteiro de Métricas, do Manual de Práticas de Contagem (CPM) do
IFPUG e do Roteiro de Métricas do SISP, bem como criar/atualizar um dos artefatos de contagem durante a execução do
contrato, o CONTRATANTE comunicará formalmente à CONTRATADA, com a indicação das mudanças, devendo esta realizar
a análise de impacto e adaptar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a comunicação.
3.3.2.1.1 Exceções ao cumprimento de prazo, devidamente formalizadas e justificadas pela CONTRATADA, serão
analisadas pelo CONTRATANTE;
3.3.2.2 A seu critério, o CONTRATANTE poderá adotar o método de contagem estimativa ou indicativa preconizado pela
NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association) na execução de mensuração preliminar de serviços do contrato;
3.3.3 Considerando a aplicação da técnica de APF, a fronteira de aplicação e o escopo da medição serão definidos pelo
CONTRATANTE;
3.3.4 As contagens estimativas e detalhadas serão realizadas pela CONTRATADA e validadas pelo CONTRATANTE ou por empresa
por este designada;
3.3.4.1 A contagem efetuada pela CONTRATADA deverá ser realizada pelo profissional indicado por esta que possua a
certificação de Certified Function Points Specialist - CFPS do International Function Point Users Group - IFPUG vigente e válida
na data da contagem e que atenda ao perfil definido no 2.10.8 da SEÇÃO II – PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA, a fim de garantir
a qualidade técnica e atestar a aderência da contagem às normas vigentes;
3.3.4.2 Caso seja identificado que a contagem foi realizada por profissional que não atenda ao requisito definido no item
3.3.4.1, a Ordem de Serviço relacionada à contagem estará sujeito ao indicador PFPD (Índice de Profissionais Fora do Perfil
Definido) definido no ANEXO IV do edital do certame– Níveis Mínimos de Serviço.
3.3.5 Para registro da contagem de Pontos de Função, a CONTRATADA utilizará a planilha disponibilizada pelo CONTRATANTE e
deverá seguir as orientações deste para o seu devido preenchimento;
3.3.6 Caso haja a necessidade de remunerar a CONTRATADA por algum serviço que não seja possível pela métrica de pontos de
função, o CONTRATANTE remunerará com base no item 3.4 deste contrato em conjunto com o item 6 do Roteiro de Métricas,
constante do ANEXO IV do edital do certame;
3.3.7 O CONTRATANTE não remunerará a CONTRATADA pelos serviços de refatoração de código, visando preencher atalhos,
eliminar a duplicação e código legado e para tornar o design e a lógica claros, por entender que é de responsabilidade da
CONTRATADA produzir um código aderente às boas práticas da programação e às guias anexas ao MGDS ou MGDAS do
CONTRATANTE;
3.3.7.1 O CONTRATANTE entende refatoração como a alteração realizada na estrutura interna do software para torná-lo
mais fácil de entender e de prover manutenção sem alterar seu comportamento/funcionalidades;
3.4 Demandas não mensuráveis por PF:
3.4.1 Os itens de uma demanda que não puderem ser dimensionados em Pontos de Função terão seus tamanhos estimados e
apurados conforme regras abaixo:

Página 118 de 137

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

3.4.1.1 Não serão contados, para fins de pagamento, os itens identificados como não mensuráveis por Pontos de Função em
que, na mesma demanda, exista um item mensurável no qual possa ser considerado;
3.4.1.1.1 Exemplificativamente: numa demanda que tenha um item de alterar um texto fixo na tela de “incluir servidor”
e que tenha outro item de demanda para alterar a transação “Incluir servidor”, somente será contada a função de
transação. Considera-se que esta transação já inclui o item não mensurável. Por outro lado, numa demanda que tenha
somente um item de alterar o título da tela de “Incluir servidor”, este item não mensurável será contado.
3.4.1.2 Para as demais hipóteses:
3.4.1.2.1 Em regra, utilizar-se-á a Tabela VI do item 6 do ANEXO IV do edital do certame - Roteiro de Métricas, a qual
enumera a relação de itens não mensuráveis a ser utilizada como insumo para a apuração do tamanho de itens de
demandas não mensuráveis por pontos de função;
3.4.1.2.1.1 Os exemplos constantes na Tabela VI são ilustrativos e estão baseados em um sistema fictício de
cadastro;
3.4.1.2.1.2 Para cada item de demanda não mensurável listado na Tabela VI, está estabelecida uma regra para
mensuração;
3.4.1.2.1.3 O esforço atrelado à fórmula definida compreende não só o esforço de implementação da demanda,
como a produção de todos os artefatos necessários ao processo de desenvolvimento de software previsto neste
contrato;
3.4.1.2.2 Para os casos em que os itens de demandas não mensuráveis por PF não estejam contemplados na Tabela VI
ou em outras seções do Roteiro de Métricas, observar-se-á o disposto no Roteiro de Métricas de Software do SISP
(versão 2.2 ou superior);
3.4.1.2.3 Excepcionalmente, e em última hipótese, os itens de demandas não mensuráveis por PF poderão ser realizados
por HST (Horas de Serviço Técnico), conforme conversão prevista no subitem 6.2 do ANEXO IV do edital do certame Roteiro de Métricas;
3.4.1.2.3.1 Para os serviços estimados em HST, a CONTRATADA deverá submeter, previamente, justificava da
impossibilidade de aplicar a técnica de Análise de Ponto de Função, de utilizar a Tabela VI do Roteiro de métricas
constante do Edital do certame e as regras previstas no Roteiro de Métricas de Software do SISP (versão 2.2 ou
superior);
3.4.1.2.3.2 Nas hipóteses em que serviços a serem atendidos por HST já não estejam abrangidos (e contados) no
bojo de uma OS já emitida, o CONTRATANTE informará via e-mail à CONTRATADA a especificação detalhada dos
serviços, com a finalidade de planejamento das horas de serviço;
3.4.1.2.3.2.1 A CONTRATADA enviará o planejamento detalhado das horas de serviço e o prazo para atender a
demanda;
3.4.1.2.3.2.2 O CONTRATANTE aprovará a previsão de horas informada e abrirá uma requisição de serviço para
atendimento;
3.4.1.2.3.2.3 Caso o CONTRATANTE não aceite a quantidade de horas informada, uma reunião será marcada
para fins de acordo quanto ao esforço e prazo para atendimento, sendo a definição final a cargo do
CONTRATANTE;
3.4.1.2.3.3 Salvo motivo de força maior, o CONTRATANTE não remunerará a CONTRATADA pelas horas de serviço
executadas além daquelas previstas na requisição de serviço, observando-se que:
3.4.1.2.3.3.1 Sempre que a CONTRATADA necessitar de quantitativo de horas superior ao planejado deverá
solicitar, previamente, ao CONTRATANTE que, após análise das justificativas, poderá aprovar ou considerar
improcedente se entender que aquela, dentre outros motivos, não fez uso eficiente de tal recurso. Ademais, no
segundo caso, a CONTRATADA obriga-se a concluir a demanda sem custo adicional para o CONTRATANTE;
3.5 Divergências de Contagem:
3.5.1 As regras a seguir são válidas para qualquer tipo de contagem;
3.5.2 A CONTRATADA deverá apresentar cada contagem realizada ao CONTRATANTE, para validação;
3.5.3 O CONTRATANTE, a seu critério, poderá realizar nova contagem – internamente ou mediante contratação de empresa com
expertise técnica em Análise de Pontos de Função – ou aferir a correção da Planilha de Contagem entregue. O resultado desse
processo será disponibilizado posteriormente à CONTRATADA;
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3.5.4 A CONTRATADA terá um prazo de 03 (três) dias úteis para contestar as informações apresentadas pelo CONTRATANTE.
3.5.5 Caso haja contestação por parte da CONTRATADA, esta poderá solicitar reunião de alinhamento para analisar os pontos
divergentes entre as partes.
3.5.6 A critério do CONTRATANTE, no caso de divergências de contagem de até 5% (cinco por cento), será utilizada a menor
contagem, sem necessidade de reunião de alinhamento.
3.5.7 Não havendo consenso na reunião de alinhamento para um valor comum entre as partes, prevalecerá a interpretação dada
pelo CONTRATANTE.
3.5.8 A reunião de alinhamento deverá ser registrada por meio de ata.
3.5.9 A CONTRATADA é obrigada a comparecer à reunião de alinhamento da contagem de pontos de função e será informada
com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.
3.5.10 No caso de a CONTRATADA não poder comparecer à reunião, ela deverá avisar ao fiscal técnico do CONTRATANTE
responsável pela Ordem de Serviço à qual se refere a contagem com, no mínimo, um dia útil de antecedência por meio de email ou correspondência formal. Neste caso, a reunião será remarcada apenas uma única vez.
3.5.11 Caso a CONTRATADA falte à reunião sem avisar previamente, o CONTRATANTE decidirá qual contagem será considerada,
não cabendo à CONTRATADA qualquer questionamento posterior.
3.5.12 Após a reunião de alinhamento, a CONTRATADA deverá ajustar os artefatos de aferição.
3.5.13 A versão final dos artefatos de aferição servirá como base para o faturamento da Ordem de Serviço.
3.5.14 Para registro da contagem de Pontos de Função, a CONTRATADA utilizará a planilha disponibilizada pelo CONTRATANTE
e deverá seguir as orientações desta para o seu devido preenchimento;
3.6 Distribuição de Esforço por Fase do Projeto (salvo para os serviços de planejamento e sustentação):
3.6.1 Quando houver interrupção definitiva nos serviços ou na hipótese de a CONTRATADA executar apenas fases específicas
do projeto (requisito, projeto de sistema, modelagem de dados, desenvolvimento e testes, homologação, treinamento ou
implantação), o pagamento será feito de acordo com a macro atividade da demanda, conforme Tabela I abaixo.
Tabela I. Distribuição do Esforço por Macro atividade da Demanda.
Atividade

Percentual

Levantamento e Especificação de Requisito

25%

Projeto de Sistema

10%

Modelagem de Dados

5%

Implementação e Teste

50%

Homologação e/ou Treinamento

5%

Implantação

5%

3.6.2 O CONTRATANTE considera que a macro atividade Implementação engloba as atividades de desenvolvimento e testes que
a CONTRATADA deverá realizar para garantir um produto entregue dentro dos Níveis Mínimos de Serviço acordados através do
ANEXO IV do edital do certame;
3.6.3 A CONTRATADA fará jus a faturar pela fase de Homologação e/ou Treinamento caso realize a montagem do ambiente de
homologação ou acompanhamento da homologação junto com o usuário responsável, ou realize o treinamento para o grupo de
usuários indicado pelo CONTRATANTE;
3.6.4 A CONTRATADA fará jus a faturar pela fase de Implantação caso realize atividades de suporte e orientação à equipe de
infraestrutura do CONTRATANTE durante a implantação do release entregue;

SEÇÃO I – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE DEMANDAS
3.7 Os serviços descritos na OS de Planejamento serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de Contagem Estimada da Análise
em Pontos de Função;
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3.8 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
3.9 O acionamento do serviço se dará por Ordem de Serviço e a sua remuneração será calculada considerando o valor fixo
equivalente a 02 (dois) pontos de função ou o valor equivalente a 3% (três por cento) da quantidade estimativa de pontos de função
relativos à solução diagnosticada, se este for maior que os 2 (dois) pontos de função fixo;
3.9.1 Para o valor fixo equivalente a dois pontos de função, utilizar-se-á a seguinte fórmula:
V_OSP = ( 2 x PF_Unit )
Onde:
a) V_OSP = valor a ser pago pela Ordem de Serviço de Planejamento
b) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função

3.9.2 Para o valor equivalente a 3% (três por cento) da quantidade estimada de pontos de função relativos à solução
diagnosticada, utilizar-se-á a seguinte fórmula:
V_OSP = ( PF_Est x PF_Unit ) x 3%
Onde:
a) V_OSP = valor a ser pago pela Ordem de Serviço de Planejamento
b) PF_Est = contagem estimada dos Pontos de Função relativos à OS.
c) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função

SEÇÃO II – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS
3.10 Os serviços de documentação de sistemas serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de Análise em Pontos de Função;
3.11 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
3.12 Toda a documentação gerada para dar suporte à estimativa de tamanho que tenha finalidade exclusivamente para faturamento
dos serviços não será objeto de remuneração;
3.13 O acionamento do serviço se dará por OS de Documentação e a sua remuneração será calculada com base na quantidade de
Pontos de Função da execução do serviço (contagem detalhada), considerando as fases do projeto que tenham sido executadas
(Requisito, Projeto de sistema e/ou Modelagem de Dados), e observando os itens 3.3 e 3.5 deste contrato ou outros adotados pelo
CONTRATANTE;
3.14 O valor a ser faturado será calculado conforme a fórmula abaixo:
V_OS_Doc = ( PF_Det x PF_Unit x FI )
V_Desconto = V_OS_Doc x Desc_NS
V_FAT = V_OS_Doc – V_ Desconto
Onde:
a) V_OS_Doc = valor previsto para a Ordem de Serviço de Documentação;
b) PF_Det = contagem detalhada dos Pontos de Função relativos à Ordem de Serviço;
c) FI = Fator de Impacto que varia de acordo com a fase do projeto em que a documentação estiver relacionada;
d) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função;
e) Desc_NS = Percentual total a ser descontado em razão do não atendimento dos níveis de serviço previstos no ANEXO IV
do certame licitatório;
f) V_Desconto = valor a ser descontado por não atendimento dos níveis de serviço;
g) V_FAT = valor a ser faturado pela Ordem de Serviço;
O percentual aplicado para o Fator de Impacto (FI) é definido de acordo com a Tabela I do item 3.6.1, sendo assim:
a) FI = 0,25; apenas artefatos de requisitos.
b) FI = 0,10; apenas artefatos de projeto de sistema.
c) FI = 0,05; apenas modelagem de dados.
d) FI = 0,35; para artefatos de requisito e projeto de sistema.
e) FI = 0,15; para artefatos de requisito e modelagem de dados.
f) FI = 0,40; para artefatos de requisito, projeto de sistema e modelagem de dados.
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SEÇÃO III – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
3.15 Os serviços descritos na OS/requisição serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de Análise em Pontos de Função;
3.16 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
3.17 Para estes tipos de serviços, a remuneração será calculada considerando a quantidade de Pontos de Função da execução do
serviço (contagem detalhada), observados os itens 3.3 e 3.5 deste contrato ou outros adotados pelo CONTRATANTE;
3.18 O valor a ser faturado será calculado conforme a fórmula abaixo:
V_OS_Dev = ( PF_Det x PF_Unit x FI x FU)
V_Desconto = V_OS_Dev x Desc_NS
V_FAT = V_OS_Dev – V_Desconto
Onde:
a) V_OS_Dev = valor previsto para a Ordem de Serviço de Desenvolvimento;
b) PF_Det = contagem detalhada dos Pontos de Função relativos à OS/requisição;
c) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função;
d) FI = Fator de Impacto que varia de acordo com a fase do projeto em que a CONTRATADA atuará, conforme Tabela I do
item 3.6.1 deste instrumento.
d.1) FI = 0,50; apenas a fase de Implementação e Teste.
d.2) FI = 0,05; apenas homologação e/ou treinamento.
d.3) FI = 0,05; apenas implantação.
d.4) FI = 0,55; implantação e teste e, homologação ou treinamento ou implantação.
d.5) FI = 0,60; implantação, teste, homologação e/ou treinamento e implantação.
e) FU = fator de urgência do projeto, que representará um acréscimo de 10%, conforme prever o item 8.9.3, ou 0% (zero) se
não houver urgência no atendimento da demanda;
e.1) FU = 1; para projetos sem urgência.
e.2) FU=1,1; para projetos com urgência.
Para os casos em que a OS de Desenvolvimento envolva apenas implementação e teste, o fator FI será: FI = 50%. Caso
envolva outras fases do projeto, o FI será calculado somando-se os percentuais de cada fase.
Exemplo: se a OS de Desenvolvimento define que a CONTRATADA atuará nas fases de Implementação e Teste, Homologação
e/ou treinamento e Implantação, o valor de FI será: FI = 50% + 5% + 5% = 60%.
f) Desc_NS = Percentual total a ser descontado em razão do não atendimento dos níveis de serviço previstos no ANEXO IV;
g) V_Desconto = valor a ser descontado por não atendimento dos níveis de serviço;
h) V_FAT = valor a ser faturado;

SEÇÃO IV – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOB A FORMA DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS
3.19 Os serviços da OS de Sustentação serão medidos e pagos utilizando-se o fator Pontos de Função Sustentado (PFS), cuja
quantidade estará descrita na OS;
3.20 A execução dos serviços de sustentação engloba os custos com o atendimento a todos chamados e atividades necessárias ao
processo, de modo a não ensejar remunerações extras, salvo nos estritos termos deste contrato;
3.21 O valor mensal dos serviços de cada OS de Sustentação será calculado a partir da seguinte fórmula, independentemente do
número de chamados ocorridos no mês de referência:
V_OS_Sustentação = Qtd_PFS x Valor_PFS
V_Desconto = V_OS_Sustentação x Desc_NS
V_FAT = V_OS_Sustentação – V_Desconto
Onde:
a) Qtd_PFS: quantidade de Pontos de Função Sustentado por sistema constante no Catálogo de Sistemas Sustentados
b) Valor_PFS = preço unitário do Ponto de Função de Sustentação;
c) V_OS_Sustentação = valor previsto para a Ordem de Serviço de Sustentação;
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d) Desc_NS = Percentual total a ser descontado em razão do não atendimento dos níveis de serviço previstos no ANEXO IV
do edital do certame;
e) V_Desconto = valor a ser descontado por não atendimento dos níveis de serviço;
f) V_FAT = valor a ser faturado pela Ordem de Serviço;
SEÇÃO V – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
3.22 Os serviços descritos na OS de Pesquisa e Inovação Tecnológica serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de Contagem
Estimada da Análise em Pontos de Função e HST realizadas;
3.23 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
3.24 O acionamento do serviço se dará por Ordem de Serviço e a sua remuneração será calculada considerando o valor fixo
equivalente a 01 (um) ponto de função ou o valor equivalente a quantidade estimativa de pontos de função relativos à solução
diagnosticada, se este for maior que 01 (um) ponto de função fixo;
3.24.1 Para o valor fixo equivalente a 01 (um) ponto de função, utilizar-se-á a seguinte fórmula:
V_OS = ( 1 x PF_Unit )
Onde:
a) V_OS = valor a ser pago pela Ordem de Serviço
b) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função
3.24.2 Para o valor equivalente a quantidade estimada de pontos de função relativos à solução diagnosticada, utilizar-se-á a
seguinte fórmula:
V_OS = ( PF_Est x PF_Unit )
Onde:
a) V_OS = valor a ser pago pela Ordem de Serviço
b) PF_Est = contagem estimada dos Pontos de Função relativos à OS.
c) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função
SEÇÃO VI – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PLANTÃO E SOBREAVISO
3.25 Os serviços descritos na OS de Plantão e Sobreaviso serão medidos e pagos utilizando-se a técnica de contagem estimada ou
detalhada da Análise em Pontos de Função e HST realizadas;
3.26 Não haverá remuneração extra das contagens necessárias ao processo;
3.27 O acionamento do serviço se dará por Ordem de Serviço e a sua remuneração será calculada considerando a quantidade de HST
efetivamente realizadas no período e dos chamados atendidos mensurados em ponto de função com base no ANEXO IV do edital
do certame- Roteiro de Métricas;
3.27.1 O valor mensal dos serviços será calculado a partir da seguinte fórmula para o mês de referência:
V_OS = ( Qtd_HST x Vl_HST_Plantao ) + (PF_Srv x PF_Unit)
V_Desconto = V_OS x Desc_NS
V_FAT = V_OS – V_Desconto
Onde:
a) V_OS = valor previsto da Ordem de Serviço para o período;
b) Qtd_HST = quantidade de HST realizada no período;
c) Vl_HST_Plantao = valor da HST do plantão e sobreaviso;
d) PF_Srv = quantidade de PF apurados pelos atendimentos realizados;
e) PF_Unit = preço unitário do Ponto de Função;
f) Desc_NS = Percentual total a ser descontado em razão do não atendimento dos níveis de serviço previstos no ANEXO IV
do edital do certame;
g) V_Desconto = valor a ser descontado por não atendimento dos níveis de serviço;
h) V_FAT = valor a ser faturado pela Ordem de Serviço;
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
4.1 Os Preços unitários estabelecidos para a plena execução deste contrato são aqueles descritos a seguir:

Página 123 de 137

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020

ITEM

UNIDADE

SERVIÇOS APLICÁVEIS

QUANTIDADE
ANUAL
ESTIMADA

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
ANUAL
ESTIMADO

3.000

xxx

xxx

Planejamento
Documentação
Desenvolvimento
Manutenção de sistemas
de informação
Inovação Tecnológica

1

Ponto de Função - PF

2

Ponto de Função Sustentado PFS

Sustentação de sistemas
da informação

100.000

xxx

xxx

3

Hora Técnica de Serviço – HST

Plantão e Sobreaviso

6.000

xxx

xxx

TOTAL

xxx

4.2 Para efeito de previsão, dá-se ao presente contrato o valor global anual estimado de R$ __________
(________________________ reais), baseado no somatório dos valores totais estimados para cada item de preço unitário;
4.2.1 O valor global anual é meramente estimativo, não cabendo à CONTRATADA, portanto, quaisquer direitos de cobrança caso
o montante estipulado não seja atingido durante a vigência deste instrumento, porquanto o pagamento ocorrerá em razão da
quantidade de serviços efetivamente contratados e recebidos definitivamente pelo CONTRATANTE;
4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste
instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal
disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto contratado, planejamentos, gerenciamentos, implantações,
execuções, testes, contagens, configurações, atualizações, codificações, especificações, customizações, migrações, atendimentos,
apurações, transportes de qualquer natureza, deslocamentos, alimentação, viagens, assistência técnica, garantia, manutenção,
ferramentas, materiais e insumos empregados, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos;

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os pagamentos relativos à execução deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Código Unidade
Orçamentária/Gestora
40.601/0003

Destinação de Recursos
(Fonte)
100

Ação (P/A/OE)
7626/5108

Região
9900

Natureza da
Despesa
44.90.40

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS
6.1 O faturamento deverá ser realizado mensalmente, e estar em consonância com o Relatório Técnico de Atividades – RTA a ser
apresentado pela CONTRATADA, nos termos da Seção VI da CLÁUSULA SEGUNDA;
6.1.1 A fatura e o RTA deverão englobar apenas as ordens de serviços/requisições que receberam o aceite definitivo para
faturamento no mês anterior, nos termos e em conformidade com a medição mensal estabelecida/realizada;
6.2 O valor relativo a cada faturamento mensal deverá corresponder ao somatório dos valores definidos para todas as ordens de
serviços/requisições (iniciais e complementares, conforme o caso) aceitas definitivamente no período de medição respectivo,
descontados os eventuais percentuais de redução de valor apurados por não atendimento dos indicadores de níveis de serviço
previstos no ANEXO IV do edital do certame – Níveis mínimos de serviços;
6.2.1 As faturas só poderão ser emitidas após o encaminhamento da nota de empenho pelo CONTRATANTE.
6.3 Para os serviços de Desenvolvimento e Manutenção sob demanda de sistemas, a critério exclusivo do CONTRATANTE, a
autorização para faturamento poderá ser realizada após a conclusão e aceite de cada uma das seguintes etapas do projeto, de acordo
com os valores e regras definidas neste instrumento:
6.3.1 Planejamento;
6.3.2 Modelagem de negócio, análise e especificação de requisitos;
6.3.3 Modelagem do banco de dados;
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6.3.4 Projeto de sistema;
6.3.4 Desenvolvimento e testes;
6.3.5 Homologação e Treinamento;
9.6.3.6 Implantação;
6.4 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de RTA, nota fiscal relativa à prestação dos serviços
e certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE DEFINITIVO pelo CONTRATANTE,
e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a
ser regularizada;
6.4.1 A documentação deverá estar acompanhada das ordens de serviços e/ou requisições correspondentes;
6.4.2 Não serão aceitos, para efeito de pagamento, faturas, duplicatas ou quaisquer outros títulos ou documentos apresentados
por estabelecimento bancário ou terceiros;
6.4.3 As notas fiscais apresentadas deverão conter indicação do número deste contrato e do CNPJ do CONTRATANTE;
6.4.4 As notas fiscais e/ou RTA contendo incorreções e/ou incompletudes serão devolvidos à CONTRATADA, com as razões da
devolução apresentadas formalmente pelo responsável pela fiscalização do contrato, para as devidas retificações, e
permanecerá pendente até que todas as medidas saneadoras sejam tomadas;
6.4.5 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização, de modo a não configurar hipótese de mora pelo
CONTRATANTE;
6.5 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato
gerador o objeto da contratação;
6.6 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, na hipótese de figurar como
substituto tributário, de acordo com a legislação vigente;
6.7 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela empresa
contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia;
6.8 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando a data do
vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore, observado,
sempre, o disposto no item 6.4.5;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS
7.1 A eventual concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual – BA nº.
9.433/2005, fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela CONTRATADA, após o transcurso do prazo de 12 (doze)
meses, contados da data da apresentação da proposta;
7.1.1 Adotar-se-á o INPC/IBGE como índice oficial para o cálculo da variação de preços, tendo como referencial o acumulado de
12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta e termo final o mês que antecede a data de
aniversário, a saber:
7.1.1.1 Mês 1: XXXXX/2020;
7.1.1.2 Mês 12: XXXXX/2021;
7.2 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços empenhadas após o decurso do prazo de 12 (doze)
meses, contados da apresentação da proposta, observando-se ainda que:
7.2.1 Reajustamentos subsequentes deverão observar o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data-base de
aplicabilidade da concessão do último reajuste;
7.2.2 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;
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7.2.3 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico
financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe,
será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada;
7.3 A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, por interesse da CONTRATADA, dependerá
de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Deverá
ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou excessivo;
7.3.1 A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
8.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas condições
estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, na forma do § 1º do art. 143 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;
8.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
9.1 A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no Diário
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses,
nos termos do art. 140, inciso II, da Lei Estadual nº 9.433/05;
9.1.1 As obrigações decorrentes da garantia e suporte técnico contratualmente estabelecidas permanecem válidas e eficazes,
inclusive no que toca às prerrogativas administrativas ora estabelecidas em favor do CONTRATANTE, ainda que encerrado o
lapso temporal de vigência do instrumento contratual, observando-se o quanto disposto na cláusula décima deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS
10.1 Os produtos e serviços decorrentes da presente contratação deverão ser garantidos pela CONTRATADA durante toda vigência
deste contrato, inclusive nas hipóteses de prorrogação da vigência do mesmo;
10.1.1 Quando no encerramento do contrato, caberá à CONTRATADA garantir os produtos e serviços produzidos e aceitos
durante os últimos 12 (doze) meses de vigência contratual, pelo prazo mínimo de mais 06 (seis) meses, contados da data do
encerramento;
10.2 Todo o código e/ou documentação alterada em virtude de manutenção corretiva ou evolutiva estará em garantia, nos termos
desta Cláusula. Desta forma, caso seja observado que, ao corrigir um erro reportado, novos erros tenham sido inseridos na aplicação
pela CONTRATADA, suas correções não implicarão em novos custos para o CONTRATANTE;
10.3 Caberá a CONTRATADA, no período de garantia, sem ônus para o CONTRATANTE, responsabilizar-se por correções de eventuais
defeitos ou erros encontrados em qualquer tipo de serviço, artefato ou produto entregue, e também pela ausência de artefatos
obrigatórios e qualquer outra ocorrência que impeça o andamento normal dos serviços contratados, mesmo aqueles já considerados
aceitos.
10.3.1 A CONTRATADA será igualmente responsável por corrigir qualquer não conformidade com o MGDS ou MGDAS que tenha
sido notificada pelo CONTRATANTE no período da garantia;
10.3.1.1 Para análise da não conformidade de que trata este item, será considerada a versão do MGDS/MGDAS que estava
vigente na abertura da Ordem de Serviço/requisição relacionada ao produto ou serviço em que foi identificada a não
conformidade;
10.4 A CONTRATADA deverá arcar com todas e quaisquer despesas necessárias à prestação dos serviços de garantia, incluindo
aquelas relativas ao eventual deslocamento de seus técnicos às instalações do CONTRATANTE;
10.5 O acionamento da garantia será realizado pelo CONTRATANTE, sempre que houver necessidade, por meio do Sistema de
Gerenciamento de Demandas - SGD.
10.6 Para atendimento das demandas de garantia, a CONTRATADA deverá observar os prazos previstos no ANEXO IV do edital do
certame- Níveis Mínimos de Serviço;
10.7 A CONTRATADA deverá prestar os serviços de garantia se valendo de técnicos devidamente capacitados, respeitadas as
qualificações técnicas mínimas exigidas conforme CLÁUSULA SEGUNDA, Seção II deste contrato;
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10.8 É facultado ao CONTRATANTE, em situações excepcionais ou emergenciais, realizar intervenções em código-fonte produzido
ou mantido pela CONTRATADA. Nestes casos, somente as classes ou arquivos fonte alterados ou impactados pela alteração perderão
a garantia;
10.9 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA deverá manter canal de comunicação por telefone, e-mail ou sistema
disponibilizado;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11 Além das determinações contidas no procedimento de Licitação e no presente contrato, bem como daquelas decorrentes de lei,
a CONTRATADA, obriga-se a:
11.1 Executar o contrato de acordo com as especificações técnicas constantes no procedimento licitatório e no presente contrato,
respeitando todos os prazos e condições estipulados, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação
de falhas, greves/paralisações, defeitos ou falta de materiais, pessoal e/ou peças;
11.1.1 Incumbe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que
julgar necessários, de modo a não comprometer os prazos de execução consignados;
11.2 Cumprir o MGDS e MGDAS do CONTRATANTE, respeitando os processos, modelos de artefatos, ferramentas de software,
tecnologias e critérios de aceitabilidade prescritos;
11.3 Garantir que todas as entregas efetuadas estejam compatíveis e totalmente aderentes ao MGDS, ao MGDAS e aos padrões
adotados pelo CONTRATANTE, devendo as exceções ser expressamente autorizadas por este;
11.4 Garantir a operação dos sistemas sob sua sustentação, evitando paralisações não planejadas e garantindo a entrega das
operações agendadas do sistema em conformidade com suas especificações e com os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos;
11.5 Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da execução dos serviços demandados,
de reunião(ões) com equipe(s) de técnicos do CONTRATANTE para alinhamento de expectativas contratuais;
11.6 Designar por escrito preposto (e respectivo suplente) que detenha(m) poderes para resolução de todas e quaisquer possíveis
ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta, observando-se, ainda, o quanto
disposto no item 2.19 deste instrumento;
11.6.1 Para fim de admissibilidade da preposição, o documento de designação deverá conter obrigatoriamente:
11.6.1.1 Nomes completos e CPF do preposto e seu suplente;
11.6.1.2 Delegação de poderes para resolução de toda e qualquer pendência/ocorrência relacionada aos termos e à execução
deste contrato, sem distinção quanto à natureza da demanda (tais como pendências operacionais, financeiras ou de recursos
humanos);
11.6.1.2.1 Somente serão admitidas reservas à delegação que, comprovadamente, estejam expressas em
contrato/estatuto social da CONTRATADA, ou documento formal equivalente;
11.6.1.3 Números de telefone fixo e celular para contato direto e imediato;
11.6.1.4 Endereços eletrônicos (e-mails) vinculados à empresa, os quais serão utilizados como meio preferencial para envio de
comunicados e notificações do CONTRATANTE à CONTRATADA, à exclusivo critério daquele, nos termos do item 14.1.1 e
seguintes;
11.6.1.4.1 Somente será admitida indicação de e-mails que possuam a funcionalidade de confirmação de leitura, a fim de
atender ao regramento constante no art. 51 da Lei Estadual nº 12.209/2011;
11.6.2 Quando requerido, o preposto designado deverá comparecer pessoalmente à sede administrativa do CONTRATANTE,
localizada no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contadas da respectiva
convocação;
11.6.2.1 A convocação do preposto poderá ocorrer por qualquer meio de comunicação existente entre as partes, tais como
contato telefônico, e-mail, ofício e solicitação do gestor técnico do contrato;
11.6.2.2 Deverá a CONTRATADA assegurar que toda e qualquer convocação para comparecimento do preposto seja atendida no
mesmo dia de sua ocorrência, salvo por deliberação expressa do CONTRATANTE;
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11.6.3 A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE, expressa e antecipadamente, todo e qualquer afastamento
temporário do preposto, com indicação do período total (data de início e data de encerramento) da ausência, interstício em que
o respectivo suplente deverá estar à disposição para pronto atendimento;
11.6.4 A eventual substituição definitiva do preposto e/ou suplente, no curso da execução contratual, deverá obedecer a todas as
formalidades exigidas para a designação original;
11.7 Prover, às suas expensas, enlace de comunicação de dados para conexão de suas instalações às do CONTRATANTE, de forma a
permitir o acesso dos profissionais alocados na execução dos serviços do contrato aos ambientes tecnológicos e repositórios
eletrônicos de artefatos providos pelo CONTRATANTE;
11.8 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução das atividades previstas;
11.9 Reportar imediatamente aos fiscais designados pelo CONTRATANTE qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possa
comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades do CONTRATO;
11.10 Quando solicitados pelo CONTRATANTE, prestar os esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da solicitação;
11.11 Regularizar as falhas ou o funcionamento irregular observado nos serviços objeto do presente contrato, sem quaisquer ônus
e quando notificada pelo CONTRATANTE;
11.12 Prestar diretamente o objeto contratado, não o transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas os casos
de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, desde que não impeçam os compromissos pautados neste instrumento
contratual;
11.13 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Procedimento de licitação;
11.14 Executar todos os serviços contratados fora das dependências do CONTRATANTE, ressalvadas as hipóteses temporárias e
excepcionais previstas no item 2.17 deste contrato;
11.15 Selecionar, administrar e capacitar, por seus meios e com exclusiva responsabilidade, o quadro de profissionais alocados ao
contrato;
11.16 Manter vínculo empregatício, atendendo as legislações trabalhistas em vigor, com todos os profissionais constantes do seu
quadro, que estejam dedicados à execução dos serviços contratados;
11.17 Comunicar prontamente ao CONTRATANTE quando da inclusão, transferência, remanejamento, promoção ou demissão de
profissionais alocados no contrato, para que sejam tomadas as ações previstas nas políticas de gestão de identidades e de segurança
orgânica do CONTRATANTE;
11.18 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social dos profissionais alocados, inclusive no que se refere à jornada de
trabalho e aos pagamentos devidos no prazo legal;
11.19 Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, arcar com todas
as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios, acordos
ou convenções coletivas, além de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para atividades
relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas
obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE;
11.20 Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes ou seus prepostos venham
porventura ocasionar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a execução dos serviços, podendo o CONTRATANTE descontar o
valor correspondente ao dano dos pagamentos devidos;
11.21 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e
outros regulamentos instituídos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão entregues e
implantados os serviços que compõem o objeto deste instrumento;
11.22 Cumprir as normas de segurança orgânica e demais regulamentos do CONTRATANTE, enquanto atuando em suas instalações,
exigindo de seus funcionários a fiel observância dos preceitos ali estabelecidos, especialmente quanto à utilização, manutenção e a
segurança das instalações;
11.23 Responder perante o CONTRATANTE no que concerne à conduta e pontualidade dos empregados designados para atividades
relacionadas com a execução do presente contrato, substituindo-os, sem ônus, em caso de ausências, por motivo justificado ou não,
em todos os encontros, reuniões e demais momentos de interação entre equipes previstos em contrato ou no cronograma dos
projetos;
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11.24 Promover o imediato afastamento, da execução do objeto contratual, de empregados e/ou prepostos cuja permanência se
demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta
da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha;
11.25 Manter, durante toda a vigência do contrato, matriz, filial administrativa ou escritório de representação (com poderes para
resolução que quaisquer questões contratuais), preferencialmente, na Cidade de Salvador ou respectiva região metropolitana;
11.26 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato;
11.26.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por
quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA;
11.27 Pagar todos os tributos devidos sobre as atividades prestadas ao CONTRATANTE, bem como as contribuições à previdência
social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos, quaisquer insumos e outras despesas diretas
e indiretas que se façam necessárias à execução dos serviços contratados;
11.28 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços (conforme o caso), indicação de
quantidades de pontos de função, preços unitários e valores totais;
11.29 Responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos próprios utilizados para a execução
dos serviços, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou danos ocorridos
em suas instalações;
11.30 Observar, no que couber, o Código Civil Brasileiro, Normas Técnicas, as Leis e os regulamentos pertinentes;
11.31 Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza,
causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares
que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisação ou
interrupção da execução do objeto contratado, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação/exigência, ou ainda por caso fortuito
ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas após a sua ocorrência;
11.31.1 Incumbirá responsabilidade à CONTRATADA, inclusive, pelos danos e prejuízos oriundos de atos praticados com acesso,
informação ou meios obtidos em decorrência deste, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.
11.32 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam
necessários à execução do contrato;
11.33 Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação do objeto contratado, sem o consentimento
prévio, e por escrito, do CONTRATANTE;
11.34 Atender com presteza, conforme prazos consignados, às reclamações sobre a qualidade e execução dos serviços e/ou pela
inexecução do contrato, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;
11.35 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste contrato, fornecendo
informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências
apresentadas pela fiscalização;
11.35.1 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ele indicado
tenha acesso a todos os documentos que digam respeito aos serviços prestados ao CONTRATANTE.
11.36 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução do
Contrato;
11.37 Garantir que todos os seus sócios, gestores, administradores e/ou funcionários mantenham sigilo absoluto sobre quaisquer
informações, dados, documentos e assuntos que tomarem conhecimento em razão da execução do objeto contratual, em particular
quanto à salvaguarda de informações sigilosas, sob pena de responsabilização civil, administrativa e/ou penal, nos termos da
legislação vigente;
11.37.1 Deverá a CONTRATADA manter sigilo absoluto, ainda, sobre a natureza, conteúdo e andamento dos serviços, bem como
sobre todas as informações, dados e documentos pertencentes ao CONTRATANTE, aos quais a CONTRATADA tenha acesso,
sejam eles relativos ou não à prestação dos serviços. Tal obrigação inclui, mas sem limitar, a adoção de procedimentos adequados
para armazenamento, transmissão, transporte e utilização de informações em qualquer mídia, tanto nas dependências
do CONTRATANTE quanto em ambiente externo;
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11.37.2 A CONTRATADA deverá, como condição para assinatura deste instrumento, firmar TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO
E CONFIDENCIALIDADE constante no APENSO I deste instrumento;
11.37.3 Responderá a CONTRATADA igualmente pelos atos e omissões de seus prepostos e funcionários.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
12 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
12.1 Fornecer, nos prazos estipulados, as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto
contratado;
12.2 Realizar os pagamentos mensais devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos neste contrato e seus
APENSOS, em proporção ao nível de serviço alcançado, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências das condições e
preços pactuados;
12.3 Disponibilizar pessoal técnico capacitado para executar as atividades que lhe caibam na execução contratual, em conjunto com
os técnicos da CONTRATADA, quando necessário;
12.4 Permitir o acesso de empregados autorizados da CONTRATADA às suas instalações físicas, para fins de execução do objeto
contratual, nos estritos e eventuais momentos previstos em contrato ou no cronograma dos projetos, desde que previamente
identificados e autorizados;
12.5 Tornar disponíveis à CONTRATADA as normas pertinentes à sua atuação na execução do contrato, bem como o acesso aos
ambientes tecnológicos requeridos para entrega do objeto do contrato;
12.6 Demandar os serviços objeto do contrato por meio de ordens de serviço endereçadas ao preposto da CONTRATADA e/ou
mediante requisições via SGD, em acordo com o estabelecido neste contrato e seus apensos, inclusive no MGDS e MGDAS do
CONTRATANTE;
12.7 Homologar os artefatos entregues pela CONTRATADA;
12.8 Efetuar o pagamento dos produtos entregues e aceitos;
12.9 Comunicar à CONTRATADA, por meio de seu Gerente Técnico (preposto), sobre qualquer anormalidade, erro ou irregularidade
constatada na execução dos serviços e que possa comprometer o bom andamento das atividades do contrato;
12.10 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
12.11 Designar fiscais que atuarão para acompanhar, fiscalizar e atestar as faturas decorrentes da execução do contrato;
12.12 Instaurar processo administrativo para apuração dos descumprimentos contratuais pela CONTRATADA e determinação de
sanções cabíveis;
12.13 Analisar e se manifestar quanto à proposição, pela CONTRATADA, do uso de ferramentas diferentes das padronizadas,
destinadas a garantir melhor desempenho na prestação dos serviços contratados, desde que seja possível compatibilizá-las às
ferramentas padronizadas sem perda de informações necessárias à gestão do contrato;
12.14 Notificar a CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias, para que a mesma possa se adequar e manter os níveis de
serviços, nos casos em que houver a alteração das tecnologias ou metodologias utilizadas pelo CONTRATANTE, ficando a critério do
CONTRATANTE a decisão sobre as tecnologias e metodologias mais adequadas à prestação dos serviços;
12.15 Viabilizar a instalação de enlace de comunicação de dados provido pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE,
destinado a permitir o acesso dos funcionários da primeira aos ambientes tecnológicos e repositórios eletrônicos de artefatos
providos pela última e necessários à execução do objeto contratual;
12.16 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando a
CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;
12.17 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender
satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA CONTRATUAL
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13.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato,
garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do art.
136 da Lei Estadual nº 9.433/2005.
13.1.2 A ausência de apresentação da garantia e respectivo comprovante de quitação (conforme o caso) pela CONTRATADA, no
prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, nos termos da CLÁUSULA
SEXTA deste instrumento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria, em especial o artigo 167, incisos
III e X da Lei Estadual/BA nº 9.433/2005;
13.2 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominações legais;
13.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor vigente da garantia sempre que
esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas;
13.3 Caso haja a celebração de aditivo/apostilamento contratual que enseje acréscimo ao valor contratado, a CONTRATADA fica
obrigada a complementar a garantia, em igual proporção, antes da consagração do aditamento/apostila;
13.3.1 Nos termos do art. 20 do Decreto Estadual nº 13.967/2012, na hipótese de a CONTRATADA se negar a efetuar o reforço
da garantia, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio
por cento) incidente sobre o valor global do contrato;
13.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ser emitida por instituição devidamente
habilitada/credenciada pelo Banco Central para tal mister, e contemplar todo o período de execução do contrato, desde o início de
sua vigência até o exaurimento completo do período 06 (seis) meses após a vigência do contrato;
13.4.1 A garantia prestada em quaisquer das modalidades descritas neste item somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 13.6;
13.5 A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta fizer jus,
após a finalização total da execução do contrato, observadas as regras impeditivas de pagamento constantes na CLÁUSULA OITAVA;
13.5.1 A garantia, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente na oportunidade de sua devolução pelo
CONTRATANTE, segundo critérios da instituição bancária onde se procedeu ao depósito;
13.6 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
13.6.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
13.6.2 Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
13.6.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;
13.6.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o CONTRATANTE designará servidor(es), por meio
de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA
sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento;
14.1.1 Considerar-se-ão como meios válidos de notificação à CONTRATADA:
14.1.1.1 Meio digital, mediante mensagem enviada ao endereço eletrônico (e-mail) do preposto designado ou seu suplente,
designado nos termos do item 2.19;
14.1.1.2 Via expressa, mediante entrega do documento através do serviço de moto-frete, no endereço-sede consignado no
preâmbulo deste contrato;
14.1.1.3 Via postal, mediante remessa de documento através de postagem via Correios, com aviso de recebimento,
endereçado à sede da CONTRATADA consignada no preâmbulo deste instrumento;
14.1.2 O CONTRATANTE poderá utilizar, a seu critério, quaisquer dos meios de comunicação previstos, conforme a necessidade
e as características/circunstâncias ensejadoras de cada notificação;
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14.1.2.1 Em atenção aos princípios da economicidade e da celeridade, priorizar-se-á a utilização de comunicações eletrônicas
para notificações relativas a solicitações de informações e/ou documentos, bem como para tratar de assuntos ligados à
execução ordinária dos termos deste contrato;
14.1.3 Reputar-se-ão como válidas as comunicações previstas nos itens 14.1.1.2 e 14.1.1.3 que comprovadamente tenham sido
entregues no endereço-sede da CONTRATADA consignado neste instrumento, desde que devidamente datados e assinados
pelos respectivos recebedores, independentemente do cargo/função exercido na empresa;
14.1.4 Reputar-se-ão como válidas as comunicações eletrônicas previstas no item 14.1.1.1 que se comprovem entregues nos
endereços eletrônicos consignados na carta de preposição, mediante aviso de confirmação de recebimento e/ou leitura;
14.1.4.1 Qualquer indisponibilidade no serviço de correio eletrônico da CONTRATADA deverá ser expressa e imediatamente
comunicada ao CONTRATANTE, sob pena de desconsideração do respectivo período sem operação para fim de suspensão
do prazo para atendimento/resposta à notificação;
14.1.5 Quando necessários, os prazos para resposta, pela CONTRATADA, serão fixados exclusivamente pelo CONTRATANTE,
conforme a natureza dos fatos narrados e a urgência na adoção das providências em cada caso concreto;
14.1.5.1 Pedidos de prorrogação de prazo para completo saneamento das pendências/irregularidades apontadas em
notificação somente serão admitidos dentro do(s) prazo(s) originalmente determinado(s), mediante requerimento expresso
pela CONTRATADA, devidamente justificado e comprovado (conforme o caso), o qual será submetido a juízo de
conveniência/oportunidade/legalidade pelo CONTRATANTE;
14.1.6 Os documentos comprobatórios e/ou esclarecimentos solicitados à CONTRATADA, em regra, deverão ser entregues
ao CONTRATANTE em meio físico, salvo deliberação deste em contrário;
14.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe,
primordialmente:
14.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas,
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;
14.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do
projeto, quando for o caso;
14.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de
pagamentos;
14.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, parecer de
especialistas;
14.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do
objeto contratual;
14.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das
responsabilidades determinadas neste contrato;
14.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar a substituição de bens ou refazimento de serviços que não estejam
sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Documentações Técnicas e/ou em conformidade com as
condições deste contrato ou do procedimento licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou
de bens;
14.4.1 Qualquer bem ou serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, reparado ou substituído
pela CONTRATADA, às suas expensas;
14.4.2 A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo
expressa concordância do CONTRATANTE;
14.5 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos relacionados
com a execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, as quais poderão vir a ser
aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa.
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15.2 - Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas pelo
CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:
15.2.1 Multa;
15.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até
05 (cinco) anos;
15.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;
15.2.4 Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
15.3 Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nos itens 15.2.2 a 15.2.4, estas serão impostas à CONTRATADA
cumulativamente com multa;
15.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o CONTRATADA à multa de mora,
que será que será apurada por infração e graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
15.4.1 Para hipótese de inexecução relacionada ao cumprimento de obrigação principal:
15.4.1.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação;
15.4.1.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
15.4.1.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
15.4.2 Para hipótese de inexecução relacionada ao cumprimento de obrigação acessória, assim consideradas aquelas que
coadjuvam com a principal:
15.4.2.1 - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do contrato;
15.4.2.2 - 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30º (trigésimo), sobre o valor do contrato;
15.4.2.3 - Para cada obrigação acessória descumprida, a aplicação dos percentuais definidos nos subitens 15.4.2.1 e 15.4.2.2,
estará limitada ao montante global de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
15.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sanções previstas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;
15.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas
do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;
15.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas
judicialmente, a critério do CONTRATANTE;
15.7 A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas;
15.8 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser ressarcidos ao
CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do
ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções
administrativas previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no Capítulo IX,
Seção VIII - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;
16.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I
a XVI, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005.
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16.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos II a XII do art.
167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas discriminadas no art. 169 do
referido diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PROPRIEDADE DOS PRODUTOS GERADOS
17.1 Todos os produtos gerados pela CONTRATADA, para atendimento do objeto do presente Contrato, serão única e
exclusivamente de propriedade do CONTRATANTE.
17.1.1 Entende-se como produtos gerados: os documentos de projeto, os códigos-fontes, programas executáveis, scripts,
bibliotecas de componentes, modelos de dados, concepção artística e todos os artefatos previstos no MGDS e no MGDAS
gerados no desenvolvimento de qualquer projeto.
17.2 O CONTRATANTE, para todos os efeitos de aplicação das Leis 9.609/98 e 9.610/98 e regulamentos correlatos, será o único
proprietário dos programas de computador e artefatos documentais relacionados aos seus projetos, implantação e utilização,
produzidos pela CONTRATADA na execução do objeto contratual.
17.3 Os produtos originados do contrato não poderão, em hipótese alguma, ser cedidos, copiados e utilizados sem autorização prévia
do CONTRATANTE;
17.4 É vedada a comercialização ou veiculação de publicidade direta ou indireta relacionada aos serviços prestados, salvo se houver
prévia autorização do CONTRATANTE;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL FINAL
18.1 A CONTRATADA se compromete, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 23 da Lei Estadual-Ba n° 9.433/2005, a
participar de atividades de transição contratual e a transferir para o CONTRATANTE - e/ou para outra empresa por ele indicada, todo
o conhecimento gerado na execução dos serviços, incluindo dados, documentos e elementos de informação utilizados;
18.2 A transição contratual final se refere ao processo de finalização da prestação dos serviços pela CONTRATADA, quando do
período de encerramento do contrato;
18.2.1 As atividades de transição contratual e encerramento do contrato incluem a entrega de versões finais dos produtos e da
documentação, a transferência de conhecimentos, a revogação de perfis de acesso, a eliminação de caixas postais, dentre outras,
conforme o disposto no art. 24 da Resolução Nº 102/2013 do CNMP;
18.2.2 Na transição contratual final, todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou
utilizada para a execução dos serviços contratados deverão ser disponibilizados ao CONTRATANTE, ou empresa por ele
designada, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a finalização do contrato;
18.2.3 A transferência de conhecimento das soluções desenvolvidas pela CONTRATADA deverá ser viabilizada, sem ônus
adicionais para o CONTRATANTE, por meio de eventos específicos, preferencialmente em ambiente disponibilizado pelo
CONTRATANTE, e baseados em documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida;
18.2.3.1 O cronograma e horários dos eventos deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;
18.3 A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Transição, no prazo de 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do contrato,
para a transferência integral e irrestrita dos conhecimentos e das competências necessárias e suficientes para promover a
continuidade dos serviços;
18.3.1 A data de início de execução do Plano de Transição será determinada pelo CONTRATANTE;
18.3.2 O Plano de Transição dos Serviços deve tratar, no mínimo, dos seguintes tópicos:
18.3.2.1 Identificação dos profissionais da CONTRATADA que irão compor a equipe de transferência de conhecimentos, bem
como os seus papéis e as suas responsabilidades;
18.3.2.2 Cronograma geral do repasse, identificando para cada serviço ou tipo de serviços: as etapas e as atividades com
suas respectivas datas de início e término, os produtos gerados, os recursos envolvidos e os marcos intermediários, quando
aplicável;
18.3.2.2.1 O cronograma será avaliado pelo CONTRATANTE e poderá ser complementado nas primeiras reuniões para
aprovação do cronograma definitivo;
18.3.2.3 Descrição da forma de entrega ao CONTRATANTE de todos os dados em poder da CONTRATADA, incluindo-se a
totalidade dos dados contidos no Sistema de Controle de Demandas da CONTRATADA, se existir;
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18.3.2.4 Relação das Ordens de Serviço canceladas automaticamente em razão do encerramento do contrato, com relatório
detalhado da parte dos serviços executados;
18.4 Nenhum pagamento adicional será devido à CONTRATADA pela elaboração ou pela execução do Plano de Transição;
18.5 A ausência de cooperação e/ou a retenção de qualquer informação ou dado por parte da CONTRATADA ou seus
representantes/empregados, que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um
novo prestador, constituirá inexecução contratual, sujeitando aquela à reparação de todos os danos/prejuízos causados ao
CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis;
18.6 Na hipótese de a CONTRATADA ser a licitante vencedora do novo contrato, as ações de transição contratual e repasse de
conhecimentos poderão ser revistas, a critério do CONTRATANTE, de forma a adequar-se à situação descrita;
18.11 Todos os serviços deverão ser executados, entregues, validados e recebidos definitivamente durante a vigência do contrato.
Desta forma, não será permitida a abertura de nenhuma ordem de serviço cujo prazo estimado de entrega e recebimento seja após
o encerramento do contrato, nem a postergação da execução dos serviços após o final de vigência contratual;
18.11.1 Por esse motivo, as Ordens de Serviço (OS) que estejam em aberto ao final do contrato poderão ser:
18.11.1.1 Canceladas, sem ônus ao CONTRATANTE, nos casos em que a execução propriamente dita dos serviços indicados
na OS não tenha sido iniciada ou que a parcela executada não seja quantificável para fins de pagamento;
18.11.1.2 Para as Ordens de Serviço cujos produtos entregues estejam em validação:
18.11.1.1 O processo de validação será interrompido para apuração da parcela do produto que terá o recebimento
definitivo, tomando como base as funções de dados e de transação mapeadas na planilha de contagem detalhada;
18.11.1.2 O recebimento definitivo será dado parcialmente, com ônus proporcional ao CONTRATANTE;
18.11.1.3 As funções de transações que apresentarem defeitos de gravidade média, alta ou crítica não serão aceitas;
18.11.1.4 Os defeitos de gravidade baixa deverão ser corrigidos no período de garantia, observando-se os prazos
previstos no Acordo de Níveis Mínimo de Serviço;
18.11.1.3 Para os casos de OS recebida parcialmente, o faturamento será proporcional à parcela dos produtos ou serviços
aceitos, observando-se os descontos previstos no Acordo de Níveis Mínimo de Serviço;
18.12 Para as Ordens de Serviço que estejam suspensas ao final do contrato, o cancelamento será automático;
18.13 Não haverá cancelamento de garantias, que deverão ser executadas em sua plenitude dentro do prazo previsto neste Termo.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
19.1 A utilização de mão de obra, pela CONTRATADA, para execução do presente contrato não ensejará, em nenhuma hipótese,
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
19.2 Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade
funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA, sobre os
quais manterá estrita e exclusiva fiscalização;
19.3 São vedadas à CONTRATADA a subcontratação de mão de obra e a transferência a terceiros da execução dos serviços objeto
do presente instrumento.
19.3.1 Fica garantido o direito de regresso do CONTRATANTE, perante a CONTRATADA, para ressarcimento de toda e qualquer
despesa trabalhista, previdenciária ou de cunho indenizatório que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipótese de vir a
ser demandado judicialmente, relativamente à execução do objeto contratual, por qualquer empregado do CONTRATADO ou
por qualquer pessoa que, ainda que irregularmente, execute o objeto contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no Edital do processo de
Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como na proposta da CONTRATADA apresentada no
referido processo, naquilo em que não divirjam deste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE
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O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do Poder
Judiciário do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou seus
prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
23.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos previstos neste
contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
23.3 Aplicar-se-á a Lei Estadual nº 9.433/1905 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, em
especial os casos omissos;
23.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas
hipóteses previstas no inciso I do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/1905, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da CONTRATADA;
23.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de preços, de
compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da
aplicação de penalidades;
23.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias.
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas que o subscreverem, para que produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial.
Salvador, _____ de ___________ de 20XX.

Ministério Público do Estado da Bahia
Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo

APENSO I do contrato
TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
Os abaixo-assinados, de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, situado na cidade de
Salvador, a 5ª Avenida,750 – Centro Administrativo da Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, situada à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante
denominada CONTRATADA, tem entre si justa e acertada, a celebração do presente TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE, através do qual a CONTRATADA aceita não divulgar, salvo com autorização prévia e formal, segredos e
informações sensíveis de propriedade do CONTRATANTE, e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação,
em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:
1. A CONTRATADA reconhece que, em razão das suas atividades profissionais, estabelece contato com informações sigilosas, que
devem ser entendidas como segredo. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição, e não podem
ser divulgadas a terceiros não autorizados, inclusive aos próprios colaboradores da CONTRATADA, sem a expressa e escrita
autorização do CONTRATANTE.
2. Todas as informações devem receber o tratamento de confidencialidade adequado, de acordo com o seu nível de classificação,
inclusive aquelas a seguir exemplificadas:
2.1. Programas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;
2.2. Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas,
especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões “beta” de quaisquer programas;
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2.3. Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou
informações de caráter sigiloso ou restrito;
2.4. Metodologia, projetos e serviços utilizados;
2.5. Números e valores financeiros;
2.6. Demais informações trafegadas no ambiente de rede do CONTRATANTE, como arquivos e e-mails;
3. A CONTRATADA reconhece que a lista acima é meramente exemplificativa e ilustrativa, e que outras hipóteses de
confidencialidade que já existam, ou que venham a surgir no futuro, devem ser mantidas sob segredo. Em caso de dúvida acerca da
confidencialidade de determinada informação, a CONTRATADA deve tratar a mesma sob sigilo até que seja autorizada, formalmente,
a tratá-la de forma diferente pelo CONTRATANTE.
4. A CONTRATADA reconhece que, ao final da completa execução de todas as obrigações oriundas do contrato, deverá entregar ao
CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas
com a atividade, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A
CONTRATADA também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para o
CONTRATANTE.
5. A CONTRATADA deve assegurar que todos os seus colaboradores guardarão sigilo sobre as informações que porventura tiverem
acesso, mediante o ciente de seus colaboradores em Termo próprio a ser firmado para com a CONTRATADA, e que os mesmos se
comprometerão a informar, imediatamente, ao seu superior hierárquico, qualquer violação das regras de sigilo, por parte dele ou
de qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional.
5.1. A coleta dos Termos de Sigilo de seus colaboradores não exime a CONTRATADA das penalidades por violação de quaisquer
das regras de sigilo e confidencialidade estabelecidas.
5.2. A CONTRATADA deverá fornecer cópia de todos os termos firmados com seus colaboradores, em um prazo máximo de 10
(dez) dias após assinatura dos respectivos termos.
5.3. Sempre que um colaborador for admitido, a CONTRATADA deverá fornecer cópia respectivo termo de sigilo firmado, no
prazo máximo de 2 (dois) dias após assinatura do respectivo termo.
6. A CONTRATADA deverá seguir a Política de Segurança da Informação definida pelo CONTRATANTE.
7. O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo implicará em responsabilização administrativa, civil e/ou criminal, de
acordo com a legislação vigente.

Em, _____ de __________ de 20XX.
Ministério Público do Estado da Bahia
Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cargo
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