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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH 
 

PREÂMBULO: 

O Estado de Pernambuco, por intermédio da AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH, através 

da Pregoeira Jussara Moscoso de Araújo, designada através da Portaria SAD nº 1.558, publicada no 

Diário Oficial do Estado de Pernambuco, edição do dia 11/06/2022, torna público, para conhecimento dos 

interessados, e com a respectiva autorização do Diretor Presidente, que realizará a licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, sob o REGIME DE 

EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO, a ser realizado por meio da utilização de recursos de 

tecnologia da informação – Internet, de acordo com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 

12.986/06, Decreto Estadual nº 32.539/08, Lei Complementar nº 123/06, Lei Estadual nº 12.525/03, 

Decreto Estadual nº 45.140/17, Decreto Estadual nº 42.530/15, e respectivas alterações, aplicando-se 

subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, a realizar-se no local e horário a seguir: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE SUSTENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO (CORRETIVA E EVOLUTIVA) DE SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO, UTILIZANDO AS PLATAFORMAS: SCRIPTCASE, MAPSERVER, C#/.NET, 
MOBILE/ANDROID E IOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

Recebimento das Propostas Até: 16/08/2022 às 08:00 h 

Abertura das propostas:  16/08/2022 às 08:45 h 

Início da Sessão de disputa: 16/08/2022 às 09:00 h 

Sistema eletrônico utilizado: PE-INTEGRADO 
Endereço eletrônico: www.peintegrado.pe.gov.br 

Dados para contato 

Pregoeira: Jussara Moscoso de Araújo e-mail: cpl@cprh.pe.gov.br 
            cplcprh2021@gmail.com 

Fone: (81) 3182-8903  

Endereço: Rua Oliveira Góes, nº 395, 2º andar – Bairro Poço da Panela – Recife/PE – CEP: 52061-340 

Referência de tempo: Para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília/DF. 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUSTENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 
(CORRETIVA E EVOLUTIVA) DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UTILIZANDO AS PLATAFORMAS: 
SCRIPTCASE, MAPSERVER, C#/.NET, MOBILE/ANDROID E IOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PE-INTEGRADO 
e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

mailto:cpl@cprh.pe.gov.br
mailto:cplcprh2021@gmail.com
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2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 O valor total estimado da contratação é de R$ 1.973.357,73 (Hum milhão, novecentos e setenta e 
três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), com base na média das 
propostas apresentadas, conforme quadro abaixo: 

ITEM 
CÓD. 

E-FISCO 
DESCRIÇÃO UND 

QTDE 
ANUAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
ANUAL 

R$ 

01 335348-6 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
UTILIZANDO A PLATAFORMA SCRIPTCASE (PHP) 

PF 6.000 257,8333 1.546.999,8000 

02 295411-7 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
EM C#/.NET 

PF 30 325,0000 9.750,0000 

03 439504-2 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
EM MAPSERVER 

PF 30 325,0000 9.750,0000 

04 554759-8 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
UTILIZANDO MOBILE SISTEMA OPERACIONAL 
ANDROID E IOS 

PF 200 324,5000 64.900,0000 

05 439506-9 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
TREINAMENTO 

UCS 50 101,8533 5.092,6650 

06 439508-5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
SUPORTE 

UCS 900 90,1467 81.132,0300 

07 440142-5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
ESPECIFICAÇÃO DE NEGÓCIO 

UCS 2800 91,3333 255.733,2400 

TOTAL ANUAL  1.973.357,7350 

 
2.2 Para fins de adjudicação, os valores unitário e global, MÁXIMOS, admitidos pela Agência CPRH são 
os constantes no quadro acima, sob pena de desclassificação da proposta. 

2.3 Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta licitação estão programados em dotação 
orçamentária própria, na classificação abaixo: 

Programa de Trabalho – 18.126.0440.2423.0000  
Elemento de Despesa – 4.4.90  
Fonte – 0241  
 
2.4 Os recursos disponíveis para o presente objeto são compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. No(s) exercício(s) seguinte(s) as despesas correrão a conta de recursos 
próprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento 
no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências deste 

Edital e que estejam obrigatoriamente cadastradas no PE Integrado.  

 

3.2. A participação no Pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 
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3.3. Ao encaminhar a sua proposta inicial no Sistema PE-Integrado, a licitante declara o cumprimento 

pleno de todos os requisitos de habilitação e das exigências previstas para a proposta. 

 
3.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual poderá enviar sua proposta e, consequentemente, fazer sua declaração, 

conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na documentação comprobatória da regularidade 

fiscal. 

 
3.5. A empresa enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual que pretende utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei 

Complementar nº 123/2006, DEVERÁ assinalar em campo próprio do Sistema que atende aos requisitos 

dos artigos 3º e 18-A da Lei mencionada. 

 
3.6. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo licitatório, 

porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas. 

 

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor Individual sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.8. Não poderão participar deste Pregão: 

 

3.8.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar, 
conforme Lei nº 8.666/93, ou empresa impedida de  licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, de 
acordo com a Lei nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
3.8.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.8.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.8.4. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
 

3.8.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório; 

 
3.8.5. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão; 
3.8.6. Pessoa jurídica ou física, incluído o sócio majoritário, proibida de contratar com o Poder Público 
por infração da Lei de Probidade Administrativa, durante o prazo que apontar a decisão condenatória;  

 

4. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

4.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 

eletrônico e na documentação relativa ao certame.  
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4.2. As sessões serão iniciadas, processadas e concluídas em dias úteis, no período de 08h às 12 

horas e de 13h às 17 horas. 

 
4.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais e 

demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que influam no horário de 

funcionamento do órgão licitante. 

4.2.2. Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema, 

a data e horário para retomada do pregão. 

4.2.3. Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação digitalizados 

serão computados em horas úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas. 

4.2.4. Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos 

por tempo igual ao que faltava para sua complementação. 

 
4.3. O prazo para entrega da proposta original na forma física e documentos originais ou 

autenticados na forma física será contado em dias úteis e obedecerá ao disposto no subitem 12.5. 

 

4.4. Os prazos para entrega da proposta e documentos serão sempre contados da notificação pelo 

pregoeiro. A entrega também será considerada tempestiva quando praticada antes do termo inicial do 

prazo. 

 
4.5. Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de 

adequação de horário por motivos de administração interna, os horários previstos no item 4.2 poderão 

ser alterados, cabendo ao pregoeiro informar previamente as licitantes a alteração e a nova data e 

horário para retomada do pregão, através do Sistema PE-INTEGRADO. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA PE INTEGRADO 

 
5.1 Para participar das licitações realizadas através do pregão eletrônico no Estado de Pernambuco, o 
interessado deverá realizar o credenciamento junto ao sistema PE-INTEGRADO. 
 5.1.1. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 
credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data limite de 
apresentação das propostas iniciais.  
 
5.2. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do credenciamento online no 
Portal do PE Integrado, no endereço www.peintegrado.pe.gov.br, através do link “Cadastre-se no 
sistema”.  
 
5.3. Após a conclusão do cadastro online, o interessado deverá entrar em contato com o suporte por 
meio do email suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, para dar continuidade ao processo de 
credenciamento com envio eletrônico dos documentos comprobatórios e recebimento do login pessoal 
de acesso ao sistema.  
5.3.1. São documentos comprobatórios necessários: a) Cópia da última alteração do contrato social, 
CNPJ e comprovante de endereço da empresa; b) Cópias da identidade, CPF e comprovante de endereço 
dos sócios e/ou representantes; d) Termo de compromisso (modelo padrão do sistema) disponível no 
Portal;  
5.3.2. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de 
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preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas 
licitações;  
5.3.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações.  
 
5.4. A equipe de suporte fará a ativação do cadastro e o interessado receberá por email, uma senha 
provisória, que deverá ser substituída no primeiro acesso ao sistema.  
 
5.5. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas 
por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo do Estado, devidamente justificado. 
 
 5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Governo do Estado a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
 5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal implica a responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico.  
 
5.8. Para fins de credenciamento e operacionalização do sistema PE-INTEGRADO, indica-se que os 
licitantes utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância desta disposição.  
 
5.9. Em caso de dificuldade durante o credenciamento ou na operacionalização do sistema, as licitantes 
deverão entrar em contato com a Gerência de Sistemas Integrados de Gestão - GESIG pelo telefone: (81) 
3183-7721. 

 
6. DA PROPOSTA 
 

6.1. A licitante deverá encaminhar proposta de preços não identificada, expressa em moeda 

nacional, em algarismos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados 

no preâmbulo do Edital, quando então se encerrará automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

 

6.2. A proposta de preços será elaborada, com base na Planilha de Custos, ANEXO VII do Termo de 

Referência. 

 
6.3.  A licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL DO LOTE.  

 

6.4 Deverão estar incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes do 

fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de 

administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 

 
6.5 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, sendo facultado à licitante retirar ou 

substituir a proposta anteriormente encaminhada até a abertura da sessão. 

 

6.6 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração da licitante.  



                                                                                                                         
 

Processo PE Integrado 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH                                                             6 
 

 

 

 

6.7 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 

7.1 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Estado de Pernambuco, credenciado na 

função de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 

sistema de compras eletrônicas utilizado pela Administração Direta, disponível no Portal Eletrônico de 

Compras Governamentais, no endereço www.peintegrado.pe.gov.br. 

 

7.2 A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital. 

 
7.3 A partir do horário indicado no preâmbulo deste Edital e previsto no sistema, terá início a sessão 

pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista 

neste instrumento convocatório, passando o Pregoeiro a examiná-las. 

 
7.4 A licitação será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de 

segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

7.5 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
7.6 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

licitação, ficando responsável por eventuais ônus decorrentes da perda de negócios causada pela 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por motivo de desconexão. 

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
8.2 Será desclassificada a proposta que contenha elementos que permitam a sua identificação. 

 

8.3 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

9. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

9.1 A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-

se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o Decreto Estadual nº 32.539/2008, a Lei 

Complementar nº 123/2006 e demais normas aplicáveis à espécie. 

 

9.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO DO LOTE. 

 

http://www.peintegrado.pe.gov.br/
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9.3 Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes classificadas deverão estar conectados 

ao sistema eletrônico e poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico. 

 

9.4 O sistema eletrônico não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

9.5 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

 

9.6 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

 

9.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor provenientes de licitantes distintas, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

9.8 Salvo se houver evidente erro material, não poderá haver desistência dos lances ofertados, 

sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 

 
9.9 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá, justificadamente, excluir lance oriundo de 

evidente erro material, alegado pelo respectivo licitante. 

 

9.10 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

 

9.11 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a 

sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no 

endereço www.peintegrado.pe.gov.br. 

 
9.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 

lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de 0 (zero) segundo 

até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
9.13 O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 

da proposta de menor preço.  

 

9.14 Encerrada a fase de lances, a licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar a 

proposta de preços adequada ao lance final, assim como os documentos de habilitação, na forma 

prevista neste edital. 

 
10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
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10.1 Após a fase de lances, se a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, e houver proposta de 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que seja igual ou até 5% 

(cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.1.1 A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem 

classificado poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo 

sistema eletrônico, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro 

colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a 

contratação, será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 

10.1.2 Não sendo vencedora a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 

Individual mais bem classificado, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, 

convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

10.1.3 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados 

pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 

123/2006. 

 

10.2 Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, a licitação prossegue com as 

demais licitantes. 

 
11. DA NEGOCIAÇÃO 

 
11.1. O Pregoeiro deverá negociar os preços apresentados pelas empresas, podendo encaminhar 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o 
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 
 
11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 
11.3. Caso a mesma licitante seja vencedora de mais de um item com propostas diferentes, o Pregoeiro 
deverá negociar a equiparação dos preços aos valores mais vantajosos. 
 
11.4. Após a análise das propostas, quando duas ou mais licitantes distintas vencerem itens idênticos 
com preços diferentes, o Pregoeiro deverá, imediatamente após a identificação dos vencedores e antes 
da solicitação da documentação física, oportunizar a todas as licitantes vencedoras dos respectivos itens 
a possibilidade de apresentação de novas propostas, com redução dos valores inicialmente ofertados, 
mantendo-se os demais termos da proposta inicial, ressaltando expressamente que a oferta mais 
vantajosa obterá a preferência nas eventuais contratações. 
 
11.5. Na hipótese prevista no item 11.4, as licitantes vencedoras convocadas enviarão suas propostas 
para o e-mail da Comissão indicado no preâmbulo deste edital com cópia para o e-mail 
ccple1sadpe@gmail.com, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, contadas a partir do requerimento 
do Pregoeiro. 
 
11.6. Havendo êxito na negociação prevista nos itens 11.3 a 11.5, os novos preços deverão ser ajustados 
nos campos específicos do PE-INTEGRADO. 

 
12 DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 
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12.1 O Pregoeiro verificará se a licitante que apresentar o menor preço final se enquadra em uma das 

vedações previstas nos itens 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 e 3.8.7 deste Edital, através de consulta aos sites 

http://www.portaltransparencia.gov.br,efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fingbp/PREmitirFornecedorPenalidade 

e www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requeridophp. 

 

12.1 Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 12.1, a licitante 

será DESCLASSIFICADA, devendo o Pregoeiro repetir este procedimento conforme sejam procedidas as 

convocações, de acordo com a ordem de classificação. 

 

12.2 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a 

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE e os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A 

HABILITAÇÃO, DIGITALIZADOS, CONFORME ITENS 8 E 15 DESTE EDITAL, para fins de exame de 

aceitabilidade do preço e de sua habilitação, enviando-os para o e-mail da Comissão indicado no 

preâmbulo deste Edital, no prazo MÁXIMO de 02 (duas) horas úteis, contada a partir da solicitação do 

Pregoeiro. 

 

12.2.1 Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os 

documentos necessários à classificação/habilitação previamente digitalizados; 

12.2.2 A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como verdadeiras 

suas propostas, declarações e atestados; 

12.2.3 Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis; 

12.2.4 Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25mb (vinte e cinco) 

megabytes; 

12.2.5 Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão dos 

documentos encaminhados por email, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

causada pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro no sistema; 

12.2.6 A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de 

habilitação DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 12.3, será desclassificada ou 

inabilitada do certame, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

12.3 A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços e dos documentos de habilitação, 

cabendo ao Pregoeiro informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da 

licitação e divulgação da aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 

 

12.4 Ficam suspensas as exigências contidas neste instrumento convocatório, de apresentação de 

documentos que dependam de meios físicos, até o fim dos efeitos dos atos normativos publicados 

pelo Poder Executivo Estadual, para contenção do COVID-19, os quais deverão ser supridos ou 

substituídos por versões digitais ou digitalizadas, nos termos da Portaria SAD nº 705 de 25 de março 

de 2020. 

 
12.5 Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os 

documentos necessários à classificação/habilitação previamente digitalizados. 

 

13  DA ANÁLISE DA PROPOSTA 
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13.1 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e com as especificações técnicas do objeto. 

 
13.1.1  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Estado de 

Pernambuco ou de pessoas físicas ou jurídicas com a expertise necessária, contratados para este fim. 

 

13.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. 

 

13.2.1 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

13.2.2 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 renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

13.2.3 Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global superiores aos estimados ou com 

preços manifestamente inexequíveis. 

13.2.3.1 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 

são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão; 

13.2.3.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 

3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

 

13.2.4 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de preços quando 

o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o compõem necessitarem de ajustes 

para adequação aos valores estimados, conforme disposto no item 13.3 deste Edital. 

 
13.3 Eventuais falhas formais ou materiais da proposta, assim consideradas aquelas que não 

impedem a caracterização do objeto e o fornecimento dos bens nos termos desta licitação, deverão ser 

corrigidas pela licitante. 

 

13.3.1 O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global; 

13.3.2 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas 

pelo Pregoeiro. 

 

13.4 Decidida a aceitação da proposta, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação da licitante 

classificada em primeiro lugar, mediante a verificação da documentação exigida neste Edital. 

 

13.5 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro retomará a sessão pública para convocar a licitante 

detentora da melhor oferta subsequente a fim de apresentar a proposta de preços e os documentos de 

habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

 

14.  DA DILIGÊNCIA 
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14.1 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços 
unitários dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 

14.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

15.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

15.1 Para fins de habilitação neste processo, encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante 
classificada provisoriamente em primeiro lugar no certame deverá comprovar a situação de habilitação, 
apresentando a documentação comprobatória abaixo discriminada, nos termos e prazos previstos neste 
edital. 

15.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

15.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
15.2.2 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;  
 
15.2.3 Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº 
8.666/93, conforme modelo constante no ANEXO II deste Edital. 
 
15.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

15.3.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de 
Débitos relativos à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), , elas administradas, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
15.3.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 
15.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante. 
Considerando – se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de 
Pernambuco; 
 
15.3.4 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do 
TST. 
15.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.4.1 TÉCNICA OPERACIONAL 

15.4.1.1 A LICITANTE deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividades 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante 
atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado; 
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15.4.1.2 Será considerada compatível para comprovação da qualificação técnica operacional da empresa 
a experiência em serviço de desenvolvimento ou sustentação de sistemas em tecnologia PHP Plataforma 
Scriptcase; 

15.4.1.3 Será considerado compatível com a quantidade o atestado que apresentar, no mínimo, 40% 
(quarenta por cento) da quantidade de Pontos de Função (PF) e de Unidade CPRH de Serviço (UCS) 
objetos desta contratação, conforme quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD 
QUANTIDADE MÍNIMA DE UCS OU 

PONTOS DE FUNÇÃO A COMPROVAR 40% 

1 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
EM SCRIPTCASE (PHP) 

PF 6.000 
 Quantidade mínima a comprovar em: PF 
40% de 6.000 = 2.400 PF ou UCS 40% de 
6.000 x 2H/H = 4.800 UCS  

2 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
EM C# /.NET 

PF 30 
 Quantidade mínima a comprovar em: PF 
40% de 30 = 12 PF ou UCS 40% de 30 x 
10H/H = 120 UCS  

3 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
EM MAPSERVER 

PF 30 
 Quantidade mínima a comprovar em: PF 
40% de 30 = 12 PF ou UCS 40% de 30 x 
10H/H = 120 UCS  

4 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
UTILIZANDO MOBILE SISTEMA OPERACIONAL 
ANDROID E IOS 

PF 200 
 Quantidade mínima a comprovar em: PF 
40% de 200 = 80 PF ou UCS 40% de 200 x 
14H/H = 1.120 UCS  

5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
TREINAMENTO 

UCS 50 
 Quantidade mínima de UCS a comprovar 
= 40% de 50 = 20 UCS   

6 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
SUPORTE 

UCS 900 
 Quantidade mínima de UCS a comprovar 
= 40% de 900 = 360 UCS   

7 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
ESPECIFICAÇÃO DE NEGOCIO  

UCS 2800 
 Quantidade mínima de UCS a comprovar 
= 40% de 2.800 = 1.120 UCS   

 

15.4.1.4 Para fins da comprovação da capacidade da LICITANTE, também serão aceitos: atestados em 
homem hora (HH), considerando, para efeito de conversão, a proporção de 2 (duas) HH para 1 (um) PF e 
atestados em homem hora (H/H), na proporção de 1 (um) H/H para 1 (uma) UCS. 

15.4.2 TÉCNICA PROFISSIONAL       

15.4.2.1 Apresentar relação da equipe técnica composta por, no mínimo: 

 

PROFISSIONAL QUANT. FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA 

SCRUM MASTER 01 Nível Superior na área de 
Ciência da Computação, 
Sistemas de Informação, 
Tecnologia da Informação 
ou Engenharia da 
Computação. 

Metodologias Ágeis como 
SCRUM 

ANALISTA DE 05 Nível Superior na área de  



                                                                                                                         
 

Processo PE Integrado 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH                                                             13 
 

 

 

SISTEMAS Ciência da Computação, 
Sistemas de Informação, 
Tecnologia da Informação 
ou Engenharia da 
Computação. 

 

- 

DESENVOLVEDOR 05 Nível Superior na área de 
Ciência da Computação, 
Sistemas de Informação, 
Tecnologia da Informação 
ou Engenharia da 
Computação. 

Utilização de ferramentas de 
desenvolvimento - Scriptcase, 
Visual Studio, MapServer e 
Mobile (Android e IOS) 

15.4.2.2 Apresentar, para a equipe técnica, comprovação em: 

a) Curso na linguagem PHP, com carga horária mínima de 40 horas - mínimo 05 (cinco) pessoas da 
equipe. 

b) Curso de MYSQL, com carga horária mínima de 16 horas - mínimo 05 (cinco) pessoas da equipe. 

c) Curso na Ferramenta Scriptcase, com carga horária mínima de 16 horas - mínimo 05 (cinco) pessoas 
da equipe. 

c) Curso na linguagem Mobile (Android/IOS), com carga horária mínima de 40 horas - mínimo 01 
(uma) pessoa da equipe. 

d) Curso na tecnologia MapServer, com carga horária mínima de 16 horas - mínimo 01 (uma) pessoa 
da equipe. 

e) Certificação Microsoft Programming in C# - mínimo 01 (uma) pessoa da equipe.  

f) Certificação CSM (Certified Scrum Master), concedida por profissional credenciado pela Scrum 
Alliance – no mínimo 01 (uma) pessoa da equipe deve possuir certificação com validade vigente. 

15.4.2.3 Para todos os perfis da equipe técnica comprovar o curso de nível superior por meio de 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nivel superior nas áreas de 
Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação ou Engenharia da 
Computação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

15.4.2.4 A experiência profissional poderá ser comprovada por atestados, anotações de 
responsabilidades técnicas, declarações, certificados ou declarações na carteira de trabalho que 
demonstrem a execução das atividades exigidas. Os documentos devem ser expedidos por pessoa 
Jurídica. 

15.4.2.5  A CPRH se reserva ao direito de diligenciar o(s) atestado(s) apresentado(s), podendo 
solicitar contrato(s) e nota(s) fiscal(is) relativa(s) aos serviços executados e constantes no(s) 
respectivo(s) atestado(s), para fins de validação, adotando as medidas administrativas e/ou legais 
cabíveis, conforme o caso. 

15.4.2.6  As Certificações apresentadas serão objeto de análise quanto ao conteúdo, a autenticidade, 
e a validade, para fins de aceitação pela CPRH, sendo passível das punições cabíveis na forma da lei, 
quando da constatação de falsidade das mesmas. 

15.4.2.7 No momento de eventual substituição de profissionais a CONTRATADA deverá encaminhar 
previamente à CONTRATANTE os currículos de profissionais, atendendo aos perfis acima descritos 
para apreciação da CPRH. 

15.4.2.8 Toda a documentação referente à qualificação técnica operacional e técnica profissional será 
analisada pela Unidade de Sistema da Informação – USIN e a Coordenadoria de Tecnologia da 
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Informação e Comunicação – CTIC, que emitirá um parecer conclusivo. 

15.4.2.9 Em razão da especificidade inerente aos serviços requisitados, os profissionais que exercerão 
as funções técnicas deverão integrar o quadro permanente da CONTRATADA. TAL VÍNCULO DEVERÁ 
SER COMPROVADO NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO através de cópia de carteira 
profissional ou ficha funcional devidamente assinada ou constar o nome do técnico em seu 
CONTRATO social. 

15.4.2.9.1 Entende-se por integrantes do quadro permanente da empresa, para efeito de 
interpretação do artigo 30, § 1º da Lei nº 8.666, além dos profissionais que tenham 
vínculo empregatício ou societário com a licitante, aqueles que sejam a elas vinculadas 
mediante CONTRATO de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil 
comum. 

15.4.2.10  No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá ser 
substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 
15.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

15.5.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o 
plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que 
certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 
licitatório; 
 
15.5.2 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos 
pelo PJe (Processos Judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação 
judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o 
plano de recuperação concedido ou homologado em juízo. 
 

15.5.2.1 A certidão descrita no subitem 17.5.2 somente é exigível quando a Certidão 
Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante ou de 
seu domicílio contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais 
eletrônicos. 

15.5.3 Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo 
com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu 
domicílio. 
 
15.5.4  Comprovação de Patrimônio Líquido Mínimo, correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente a data da apresentação da 
proposta, conforme estabelecido no Art. 31, § 3º da Lei 8.666/93. 

a) Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido, o licitante deverá apresentar Balanço 

Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados 

na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento); 

 

b) Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticações no órgão 

competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo 
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profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir 

acompanhados dos termos de abertura e de encerramento; 

 

c) As empresas que possuam escrituração contábil digital (ECD) obrigatória, nos termos da 

Instrução Normativa RFB nº 1774/2017, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis, que foram inseridos no 

sistema SPED, acompanhados do Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Recibo de 

Entrega da Escrituração Contábil Digital junto à Receita Federal. 

 

15.5.5  É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por 
balancetes ou balanços provisórios. 

15.5.6 Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses 

da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).  

 

15.6 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
 
15.7 Os documentos que não apresentarem prazo de validade fixado no próprio instrumento serão 
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo 
diverso em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante responsável por juntar a respectiva 
comprovação, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial que terá 
validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição. 
 
15.8 No caso de autenticação pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, esta será realizada em 
dias úteis, no período de 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min. 

15.9 Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os 

documentos/certidões  serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua 

emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que terá 

validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição. 

 
15.10 Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados 

da federação ou internacional, a licitante ficará responsável por juntar a respectiva comprovação. 

 
15.11  Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em 
substituição aos documentos relacionados neste Edital. 

 
15.12 Na fase de habilitação, nos termos do da Lei Complementar 123/ 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo 
que apresente alguma restrição. 
 
15.12.1 Havendo restrição na regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
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corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
15.12.2 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração 
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para 
o empenho, devidamente justificado. 
15.12.3 A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/1993, 
sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 
 
15.13 O Certificado de Registro de Fornecedores – CRF emitido pela Gerência de Cadastro de 
Fornecedores, Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco substitui 
os documentos de habilitação enumerados nos itens 15.3.1 a 15.3.4 e 15.5.1 deste Edital quanto às 
informações disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria Executiva de Administração no sitio 
www.sad.pe.gov.br/seadm, podendo a Comissão de Licitação/Pregoeiro consultar o banco de dados do 
CADFOR/PE para apuração da situação do licitante, assegurado às demais licitantes o direito de acesso 
aos dados nele constantes. 
 
15.14 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores 
individuais, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014. 
 
16 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo 
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, devendo 
a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

16.2 Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar, eletronicamente, o 
pedido até o segundo dia útil que anteceder a abertura das propostas, no horário das 08:00 às 12:00 e 
das 13:00 às 16:30:00 horas (horário local). 

16.3  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

16.4  A decisão do(a) Pregoeiro(a) sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante 
interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das propostas, 
podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro no “chat”. 

16.5 Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformado com o resultado poderá 
manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública virtual, a intenção de recorrer contra 
decisões do Pregoeiro, através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da motivação do 
recurso, sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar memoriais contendo as 
razões do recurso, que devem ser enviados para o Pregoeiro. 

16.5.1 As motivações para interposição de recurso deverão ser registradas no sistema em até 10 (dez) 
minutos após a declaração do vencedor. 
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16.5.2 Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
 
16.6 A falta de manifestação imediata e motivadamente, importará a decadência do direito de recurso, 
e a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

16.7 As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro que, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir, 
devidamente informado para decisão final. 

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

16.9 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor. 

16.10 Não serão conhecidos recursos e impugnações apresentados fora do prazo e horário legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente. 

16.11 Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade 
competente para a homologação. 

16.12 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar 
o contrato no prazo definido neste Edital. 

17 DO CONTRATO    

17.1 DA FORMALIZAÇÃO 

17.1.1 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da 
convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, de acordo com o que 
dispõe os artigos 64 e 81 da Lei 8.666/93. 

17.1.2  A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades 
estabelecidas pela Administração Pública. 

17.1.3 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por 
representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e 
com firma reconhecida em cartório.  

17.1.4 A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR e da emissão de nota de 
empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato. 

17.1.5 No ato da assinatura do contrato, apresentar prova de vínculo do(s) profissional(ais) da equipe 
técnica aprovada na fase de habilitação. Essa comprovação poderá se dar através de uma das hipóteses 
abaixo:  

a) No caso de ser sócio da empresa licitante – Cópia autenticada do Contrato Social atualizado;  
b) No caso de ser empregado da empresa licitante: Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e do Livro 
de registro de empregados;  
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c) Contrato de Prestação de Serviços – Contrato de Prestação de serviços em vigor, tendo como objeto 
os serviços a serem executados pelo profissional, devidamente assinado e com firma reconhecida em 
cartório, pelo responsável legal da Licitante e pelo Profissional Contratado. 
 
17.1.6 A Gestão do contrato ficará a cargo do Gestor da Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - CTIC e a Fiscalização a cargo do Gerente da Unidade de Sistema da Informação – 
USIN/CTIC. 

17.2 DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

17.2.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura e em 
observância aos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por interesse das partes e havendo 
disponibilidade orçamentária, em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

17.2.2 O valor do contrato apenas será reajustado se decorrer mais de 12 (doze) meses da data de 
apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), fornecido pelo IBGE, nos termos do art. 1º, III, da Lei Estadual nº 12.525/2003.  

17.2.3 Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada 
deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob 
pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

17.2.4 Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na ocorrência de 
fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, de acordo com a Lei Nº 8.666/93.  

17.3 DA RESCISÃO CONTRATUAL 

17.3.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.3.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

17.3.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do 
artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

17.3.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

17.4 DO PAGAMENTO 

17.4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da prestação do serviço, 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Contratante. 

17.4.2 Para os serviços descritos no item 4.1 do Termo de Referência, os pagamentos se darão 
mediante emissão de Nota Fiscal referente à quantidade de Pontos de Função – PF utilizados. 

17.4.3 Para os serviços descritos no item 4.2 do Termo de Referência, o pagamento será efetuado 
mediante emissão de Nota Fiscal referente à quantidade de Unidade CPRH de Serviço – UCS utilizadas, 
multiplicada pelo fator de Ajuste. 



                                                                                                                         
 

Processo PE Integrado 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH                                                             19 
 

 

 

17.4.4 No preço contratado estão incluídas todas e quaisquer despesas com mão de obra, material 
de consumo, equipamentos, treinamentos, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, 
emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras 
despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto DO CONTRATO, além de auxílio 
alimentação ou refeição, vales-transportes e quaisquer outras vantagens pagas aos empregados, enfim, 
todos os componentes de custo dos serviços, inclusive o lucro. 

17.4.5 Na referida nota fiscal/fatura devem ser apresentados os quantitativos para os serviços 
prestados, para o mês de referência que foram devidamente atestados pela CONTRATANTE. 

17.4.6 Os pagamentos da CONTRATANTE restringir-se-ão ao pagamento dos serviços repassados, 
efetivamente executados e aceitos integralmente. 

17.4.7 Serão descontados do pagamento os percentuais previstos para as glosas no caso de 
descumprimentos. 

17.4.8 Quando houver erro, de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, o documento 
será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não devendo ser 
computado nesse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor 
contratado. 

17.4.9 O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma 
prevista neste instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito no Cadastro de 
Fornecedores do Estado de Pernambuco – CADFOR e no Sistema E-fisco da Secretaria da Fazenda. 

17.4.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da 
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo órgão entre o 
prazo referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP  
 
Onde:  
EM = Encargos Moratórios  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  
VP = Valor da parcela a ser paga  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
 
I = (TX/100)/365 = (6/100)/365 = 0,0001644 

 
17.4.11 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês 
seguinte ao da ocorrência. 

18. DO LOCAL, HORÁRIO, PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO    
 
18.1 O local, horário, prazos e a execução dos serviços serão de acordo com o contido no Termo de 
Referência e respectivos anexos, observando-se as disposições contratuais, conforme minuta anexa a 
este Edital. 
 
19. DAS GARANTIAS  
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19.1 Para os serviços prestados descritos no item 4 .1 do Termo de Referência têm uma garantia 
de 6 (seis) meses após o      aceite da demanda pela CONTRATANTE. 

19.2 A garantia consiste na assistência técnica e suporte aos produtos entregues pela CONTRATADA 
com relação às manutenções corretivas a serem realizadas nos produtos disponibilizados; 

19.3 Abrange a correção de erros encontrados no código implementado, desde que o ambiente 
(configuração do Sistema Operacional, do Banco de Dados ou do Servidor de Aplicação) e o 
código fonte desses objetos não tenham sofrido alterações por parte do CONTRATANTE após 
aceitação. Porém nos casos em que a CONTRATANTE comprove a existência de erros antes de 
alterações serem realizadas por parte desta o prazo de Garantia permanece o mesmo. Para todas as 
correções citadas neste item não haverá ônus à CONTRATANTE; 

19.4 Como parte integrante da garantia dos serviços, a CONTRATADA deverá realizar a transferência 
de conhecimento (mentoring) para os profissionais indicados pela CONTRATANTE, no que diz respeito 
tanto ao funcionamento quanto a utilização da ferramenta, detalhando as peculiaridades das regras 
de negócio. A transferência dar-se-á através da realização de seminários técnicos realizados na 
dependência da CONTRATANTE, relativos aos aplicativos desenvolvidos. Este serviço deverá ser 
realizado nas instalações da CONTRATANTE. Quanto ao processo de mentoring devem ser observados 
os seguintes pontos: 
 
19.4.1 Os custos da equipe para transferência de conhecimento deverão está inclusos no valor 
UCS, especificamente, como suporte; 
19.4.2 A carga horária mínima para efetuar o mentoring que ficará a cargo da CONTRATADA, 
podendo variar de acordo com a complexidade cada sistema entregue; 
19.4.3 O mentoring será realizado em dias úteis e horário comercial a ser acordado entre as 
partes; 
19.4.4 Todo material didático poderá ser entregue em forma eletrônica. 
 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA     
 
20.1 É responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços em estreita observância da legislação 
vigente para contratações públicas, as especificações técnicas contidas no Edital e seus Anexos, bem 
como em suas propostas;  
20.2. Participar com representante credenciado a decidir em seu nome de todas as reuniões e 
atividades de coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser convocadas 
pela CONTRATANTE;  
20.3. Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidos 
às disposições da legislação trabalhista vigente;  
20.4. Atender às solicitações de serviços de acordo com especificações técnicas, procedimentos de 
controle administrativos e cronogramas que venham a ser estabelecidos pela CONTRATANTE;  
20.5. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  
22.6. Registrar problemas e obstáculos identificados durante a execução dos serviços e informá-los, 
tempestivamente e formalmente, a CONTRATANTE;  
20.7. Tratar como confidenciais quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que 
tenha acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, 
não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros;  
20.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias que incidirem 
sobre o pessoal que disponibilizar para realização dos serviços, inclusive transporte e alimentação que 
se façam necessários;  
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20.9. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa, qualquer 
prestador de serviço cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios;  
20.9.1. Em caso de necessidade de substituição de prestador de serviço, o substituto deverá manter a 
qualificação profissional do substituído e manter as exigências previstas no CONTRATO de prestação de 
serviço com transparência;  
20.10. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a contratação;  
20.11. Apresentar mensalmente junto com o faturamento, as certidões e demais documentações 
exigidas e necessárias à efetiva liquidação da fatura;  
20.12. Assumir as obrigações fiscais e os recolhimentos de imposto, taxas, contribuições e demais ônus 
federais, estaduais e municipais e todos os demais, bem como toda e qualquer despesa que incidam ou 
venham a incidir sobre a execução do objeto;  
20.13. Responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE, à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da CONTRATANTE;  
20.14. Responder pelas despesas decorrentes de danos de quaisquer ações, seja por sua própria culpa 
ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhes venham a ser exigidas por força 
de Lei, ligadas ao cumprimento do CONTRATO; 
20.15. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratual que não 
tenham sido objeto de ressalva em outras cláusulas;  
20.16. Manter seus funcionários ou representantes credenciados devidamente identificados quando da 
execução de qualquer serviço nas dependências da CONTRATANTE referente ao objeto contratado, 
determinando a estrita observação das normas de segurança (interna e de conduta); 
20.17. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a serem 
executados, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras;  
20.18. Permitir, quando o serviço contratado assim o exigir, que os profissionais alocados em sua 
execução sejam deslocados para outras unidades da CONTRATANTE na capital, sem qualquer custo 
adicional ao valor do serviço e para a CONTRATANTE; 
20.19. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato sem prévia 
anuência da CONTRATANTE; 
20.20. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 1/5 (um quinto) de dias úteis do 
total de dias úteis do projeto, que antecedem o prazo de vencimento da entrega do projeto, quaisquer 
anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, 
propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos; 
20.21. Elaborar e entregar o Plano de Transição Final, sem ônus adicionais à CONTRATANTE, de acordo 
com o item 4.3 do Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias após a solicitação da 
CONTRATANTE. 
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
21.1 É responsabilidade da CONTRATANTE a manutenção das condições necessárias para a realização 
dos serviços por parte da CONTRATADA em estrita concordância com os termos das leis aplicadas às 
contratações públicas e as especificações técnicas contidas neste edital e seus anexos;  
21.2. Redefinir o prazo e cronograma dos serviços, em conjunto com a CONTRATADA, caso alguma 
situação estratégica venha causar impacto nas atividades;  
21.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o ambiente a ser 
utilizado na prestação dos serviços pela CONTRATADA;  
21.4. Permitir, durante a vigência do CONTRATO, o acesso a equipamentos, instalações, documentos e 
informações solicitadas para a execução dos serviços para os representantes ou prepostos da 
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CONTRATADA, desde que devidamente identificados e acompanhados, quando necessário, por 
representante da CONTRATANTE;  
21.5. Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução 
dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  
21.6. Validar os documentos correspondentes aos produtos finais;  
21.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme estabelecido no CONTRATO;  
21.8. Acompanhar e fiscalizar os serviços, comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a seu 
critério exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;  
21.9. Atestar a execução dos serviços objeto deste CONTRATO por meio dos setores competentes. 
 
22. DAS PENALIDADES 

 
22.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e 

contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e 

demais cominações legais, nos seguintes casos: 

 

22.1.1 Apresentar documentação falsa;  
22.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
22.1.3 Falhar na execução do contrato;  
22.1.4 Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;  
22.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;  
22.1.6 Não mantiver a proposta; 
22.1.7 Deixar de entregar documentação exigida no certame; 
22.1.8 Cometer fraude fiscal;  
22.1.9 Fizer declaração falsa. 
 

22.2 Para condutas descritas nos subitens 22.1.1, 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6, 22.1.7, 22.1.8 e 22.1.9, será 

aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

 

22.3 O retardamento da execução previsto no subitem 22.1.2, estará configurado quando a 

CONTRATADA: 

 

22.2.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, 
contados da data constante na ordem de serviço; 
 

22.2.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) 
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

 

22.4  Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata 

o subitem 24.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 22.7.  

 

22.5 A falha na execução do contrato prevista no subitem 22.1.3 estará configurada quando a 

CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 22.7 desta 

cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 

(vinte) pontos, cumulativamente. 
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Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 

22.6 O comportamento inidôneo previsto no subitem 22.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA 

executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 

8.666/1993. 

 

22.7 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

Tabela 2 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato  

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato  

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato  

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato  

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato  

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

complementar. 

2 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por tarefa 
designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo previstos em 

contrato, sem autorização prévia. 

1 Por item e por 
ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 
pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 
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11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 
termos e prazos estipulados. 

1 Por dia 

   
22.8 A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de 

licitar e contratar estabelecida no item 22.1 desta cláusula. 

 

22.9 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 

aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das 

multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

 

22.10 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 

Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015; 

 

22.11 A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser 

efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, 

quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro; 

 

22.12 Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será 

descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 

22.13 Caso a faculdade prevista no item 22.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da 

garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será 

descontado de pagamentos devidos ao contratado; 

 

22.14 Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 22.12 e 22.13 

acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do recebimento da comunicação oficial; 

 

22.15 Decorrrido o prazo previsto no item 22.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança 

judicial; 

 

22.16 Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o 

pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

a contar da solicitação da contratante; 

 

22.17 A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 

cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

 
23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração 
revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
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pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da 
Lei nº 8.666/93. 

23.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis; 

23.3 A participação do licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.  

23.4 Os interessados poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos, 
sempre por escrito dirigindo-se ao Pregoeiro, por meio do e-mail cpl@cprh.pe.gov.br, em até 02 (dois) 
dias úteis, antes da abertura do certame.  

23.5 O Pregoeiro responderá através de comunicado eletrônico, via sistema, até um dia útil antes da 
data limite de envio de proposta, definido no Edital.  

23.6  A Comissão de Licitação/Pregoeiro não se responsabilizará por informações que não lhe forem 
entregues ou que forem apresentadas em desacordo com este item. 

23.7  As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser apresentadas por 
escrito e protocolada(s), diretamente à Comissão de Licitação/Pregoeiro, através do e-mail 
cpl@cprh.pe.gov.br e com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a sua disponibilização 
nos termos da lei que rege as licitações. 

23.8 Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I - Termo de Referência e Anexos 
ANEXO II -  Declaração de que não Emprega Menor de Idade 
ANEXO III - Minuta de Contrato 
 
23.9 Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e 
demais normas que regem a matéria. 

24 DO FORO 

24.1 Fica eleito o foro do Recife - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste 
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Recife, 25 de julho de 2022 

 
JUSSARA MOSCOSO DE ARAÚJO 

Pregoeira 
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ANEXO I DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de Sustentação, 
Desenvolvimento e Manutenção (corretiva e evolutiva) de Sistemas de Informação, utilizando 
as plataformas: Scriptcase, Mapserver, C#/.NET, Mobile/Android e IOS, de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

1.2. A licitação será por LOTE ÚNICO; 

1.3. Para dar cumprimento aos serviços especificados, a CONTRATADA deverá executar: 

ITEM 
CÓD. 

E-FISCO 
DESCRIÇÃO UND 

QTDE 
ANUAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR ANUAL 

01 335348-6 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO UTILIZANDO A PLATAFORMA 
SCRIPTCASE (PHP) 

PF 6.000 R$ 257,8333 
R$ 

1.546.999,8000  

02 295411-7 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM C#/.NET 

PF 30 R$ 325,0000 R$ 9.750,0000 

03 439504-2 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM MAPSERVER 

PF 30 R$ 325,0000 R$ 9.750,0000 

04 554759-8 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO UTILIZANDO MOBILE SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID E IOS 

PF 200 R$ 324,5000 R$ 64.900,0000 

05 439506-9 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
TREINAMENTO 

UCS 50 R$ 101,8533 R$ 5.092,6650 

06 439508-5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
SUPORTE 

UCS 900 R$ 90,1467 R$ 81.132,0300 

07 440142-5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
ESPECIFICAÇÃO DE NEGÓCIO 

UCS 2800 R$ 91,3333 R$ 255.733,2400 

TOTAL ANUAL 
R$ 

1.973.357,7350 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação está alinhada com o objetivo estratégico MODELO DE GESTÃO, pertencente 
ao PLANO PLURIANUAL - PPA 2020-2023 de Pernambuco. O MODELO DE GESTÃO objetiva 
desenvolver ações voltadas à consolidação de instituições eficazes, na gestão pública, primando pela 
qualidade de estrutura e serviços.  

Especificamente a demanda está inclusa no Programa 1010 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA 
ESTADUAL DE INFORMÁTICA DE GOVERNO, Poder Executivo Órgão: 610801 - SECRETARIA DE 
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ADMINISTRAÇÃO, Unidade Orçamentária: 00310 – Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, 
atendendo a AÇÃO 2429, descrita abaixo.  

AÇÃO 2429: Disseminação do Uso de Sistemas e Processos Automatizados. Finalidade: Aumentar a 
capacidade produtiva e de gestão do Governo, através do fomento ao desenvolvimento, 
implantação e utilização de sistemas e processos automatizados pelos órgãos do Governo e da 
disponibilização de sistemas corporativos de gestão. 

A Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH tem como missão “Exercer a gestão e o controle do 
meio ambiente em Pernambuco, visando assegurar sua sustentabilidade e contribuir para a 
melhoria de qualidade de vida e o desenvolvimento da consciência socioambiental”, sendo 
responsável pela execução da política estadual de meio ambiente. Tem por finalidade promover a 
melhoria e garantir a qualidade do meio ambiente no Estado de Pernambuco, visando ao 
desenvolvimento sustentável mediante a racionalização do uso dos recursos ambientais, da 
preservação e recuperação do meio ambiente e do controle da poluição e da degradação ambiental. 

Nessas condições, as áreas de negócio necessitam dos serviços de Tecnologia da Informação - TI 
para consecução de suas metas e objetivos. 

A CPRH possui, atualmente, vários sistemas em produção, todos eles desenvolvidos através de 
contratos anteriores, utilizando as plataformas informadas anteriormente. A Unidade de Sistemas 
da Informação – USIN, subordinada à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – 
CTIC, é a área responsável pelo portfólio de sistemas, possuindo atualmente apenas o gestor da 
Unidade em seu quadro, o que representa um efetivo insuficiente para o pronto atendimento das 
demandas de desenvolvimento de novos sistemas, assim como, de manutenções evolutivas e 
corretivas nos sistemas existentes. 

Os sistemas mantidos, pela área de TI, são de missão crítica e fundamentais para o adequado 
funcionamento do Órgão, sendo que, a interrupção no funcionamento dos mesmos compromete as 
atividades fins da CPRH, causando prejuízos diretos aos seus usuários, além de afetar às 
organizações públicas e privadas que dependem de alguns dos serviços da Agência para a realização 
de suas atividades. 

Em relação à adoção de licitação em lote único justifica-se pelo fato de haver dependência entre os 
serviços que compõem o objeto licitado, a opção pelo não parcelamento mostra-se adequada, em 
grande parte do ponto de vista técnico, permitindo a composição, em um único grupo (lote), dos 
serviços de modelagem de negócio, desenvolvimento, suporte e manutenção de sistemas de 
informação.  

Além da economia em escala, a adoção do lote único facilita a fiscalização e gestão contratual sendo 
muito importante frente ao número de servidores disponíveis para consecução dessas duas 
atividades. 

Os resultados a serem alcançados são: 

● Garantia da continuidade dos negócios da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, por 
meio de melhorias, apoio técnico e manutenções das soluções de sistemas existentes; 

● Suporte aos negócios por meio do aumento de capacidade da Tecnologia da Informação no 
atendimento e execução das solicitações das áreas fins pelo desenvolvimento e melhoria de 
soluções de sistemas; 

● Redução de impactos para as áreas de negócio decorrentes de defeitos das soluções de 
sistemas ou da restrição de capacidade de atendimento de demandas e incidentes; 

● Garantir que os sistemas continuem evoluindo de forma a atender as demandas da CPRH e 
do Estado; 
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● Atendimento eficiente das demandas em relação as mudanças de legislação e de objetivos 
estratégicos; 

● Melhoria na qualidade dos processos operacionais; 

● Automação dos fluxos de trabalho objetivando a sua melhoria; 

● Aumento da qualidade dos serviços prestados aos técnicos, pesquisadores e aos cidadãos 
em geral; 

● Ampliação no fornecimento de informações estratégicas para apoio ao processo de tomada 
de decisão pelos gestores; 

● Aumento na capacidade de evolução e integração dos sistemas de informação; 

● Atendimento aos requisitos de disponibilidade dos sistemas de informação existentes na 
CPRH. 

2.2. DO QUANTITATIVO 

O primeiro aspecto considerado para o dimensionamento dos quantitativos especificados no objeto 
da presente licitação foram os quantitativos consumidos historicamente como é possível constatar 
no ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – REGISTROS HISTÓRICOS.  

Outro aspecto considerado diz respeito às inúmeras demandas reprimidas conforme detalhado no 
ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – DEMANDA REPRIMIDA. 

Finalmente o dimensionamento levou também em consideração demandas futuras, melhorias e 
adequações às novas legislações, ajustes para atender a novos procedimentos da Agência, entre 
outros. 

Portanto, visando alcançar os resultados desejados, com base nos aspectos anteriormente 
justificados, os quantitativos foram definidos no item 1.3 deste Termo de Referência, considerando 
o modelo de proposta encaminhado para os fornecedores, conforme o ANEXO VII DO TERMO DE 
REFERÊNCIA – MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS. 

É importante lembrar que não existe obrigatoriedade no consumo total dos quantitativos, o 
consumo deve ocorrer na medida da necessidade, evitando dessa forma despesa financeira 
desnecessária por parte da Administração. 

2.3. DA LICITAÇÃO POR LOTE ÚNICO 

A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência será realizada pelo menor preço do 
lote, podendo ser justificada com embasamento no § 1º do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93: 

“As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas 
quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem 
perda da economia de escala.”. 

A escolha por LOTE ÚNICO deve-se a natureza dos serviços, que se relacionam entre si, sendo mais 
viável que uma única empresa seja responsável por todas as etapas. Poderia gerar prejuízo que uma 
empresa fosse responsável pela manutenção de um produto que foi desenvolvido por outra 
empresa, o que poderia afetar a qualidade final. 

Assim, a reunião de todos os itens em um único lote busca garantir a qualidade do serviço e melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis para a contratação. 

3. DO GLOSSÁRIO 
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Termo  Descrição 

PONTO DE FUNÇÃO É uma unidade de medida de software reconhecida para estimar o tamanho 
de um sistema de informação baseando-se na funcionalidade percebida pelo 
usuário do sistema, independentemente da tecnologia usada para 
implementá-lo. O método é mantido atualizado por grupos de usuários da APF 
que cooperam internacionalmente, como o IFPUG. 

IFPUG International Function Point Users Group. – Instituição responsável pela 
normatização do uso da análise e contagem de Pontos de Função. 

CPM (Counting Practices 
Manual) 

É um manual de práticas de contagem que estabelece os padrões para calculo 
dos pontos de função. Publicado pelo IFPUG encontra-se atualmente na versão 
4.3.1. 

RELEASE Liberação de uma nova versão de um programa ao qual foram adicionadas 
correções e melhorias. 

SCRIPTS 
 

Conjunto de instruções em código, ou seja, escritas em linguagem de 
computador. É uma linguagem de programação que executa diversas funções 
no interior de um programa de computador. 

C# C# (lê-se "cê xarpe"), é uma linguagem de programação interpretada multi-
paradigma fortemente tipada, e, possuindo paradigmas de programação 
imperativa, funcional, declarativa, orientada a objetos e generica C# foi 
desenvolvida pela Microsoft como parte da plataforma .NET. A sua sintaxe 
orientada a objetos foi baseada no C++ mas inclui muitas influências de outras 
linguagens de programação, como Object Pascal e Java. A linguagem C# é 
compilada para bytecode e é interpretada pela máquina virtual Common 
Language Runtime (CLR). 

PHP PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", 
originalmente Personal Home Page) é uma linguagem interpretada livre, usada 
originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e 
atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na World 
Wide Web. 

SCRIPTCASE O ScriptCase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações PHP. É uma 
ferramenta que permite o uso de uma interface gráfica acessada diretamente 
via navegador. Utilizando o ScriptCase, desenvolvedores podem gerar sistemas 
PHP completos e de forma ágil. 

MAPSERVER MapServer é um software livre que serve como ambiente de desenvolvimento 
para construção de aplicativos espaciais na internet. MapServer pode ser 
estendido e personalizado através MapScript ou templates. 
http://mapserver.org/ 

Gestor do Contrato Servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o 
processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por 
autoridade competente. 

Área Requisitante da 
Solução 

Unidade do órgão ou entidade que demande a contratação de uma Solução de 
Tecnologia da Informação. 

Fiscal Requisitante do 
Contrato 

Servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela 
autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista 
funcional da Solução de Tecnologia da Informação. 

Área de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

Unidade do órgão ou entidade, responsável por gerir a Tecnologia da 
Informação e Comunicação. 

Fiscal Técnico do Contrato servidor representante da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
indicado para fiscalizar tecnicamente o contrato. 
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

4.1. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

4.1.1. O Serviço consiste no desenvolvimento de novas funcionalidades e/ou sistemas e na 
manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva das funcionalidades e sistemas da CPRH, em 
especial o Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental – SILIA, conforme descrição dos 
sistemas/aplicativos e demandas reprimidas do ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – 
SISTEMAS APLICATIVOS, considerando o ambiente computacional descrito no ANEXO II 
DO TERMO DE REFERÊNCIA – AMBIENTE COMPUTACIONAL. 

4.1.2. A métrica utilizada será por Pontos de Função (APF) e em acordo com o Manual de 
Práticas de Contagem v4.2.1 do IFPUG e do guia de contagem de APF da ATI versão 3.0 
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=567493&folde
rId=404286&name=DLFE-47985.pdf;  

4.1.3. O volume foi estimado pela CONTRATANTE através da base histórica, detalhada no 
ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – REGISTROS HISTÓRICOS. 

4.1.3.1. Produtividade mínima 

4.1.3.1.1. O fator de produtividade utilizado foi baseado em estatísticas presentes 
na Internet, no caso do Mobile (Android e IOS) o fator de produtividade é de, 
aproximadamente, 14 horas por ponto de função por integrante da equipe 
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/acesso-a-informacao/tecnologia-da-
informacao/Roteiro_Contagem_PF_SERPRO_%207.pdf), no caso do 
SCRIPTCASE o próprio fabricante indica que o tempo de desenvolvimento é 
reduzido em até 80% com o uso da ferramenta, conforme informação que 
pode ser obtida no link http://www.scriptcase.com.br, no caso do C#/.NET e 
MAPSERVER foi utilizado o fator do Edital da própria Agência Estadual de 
Tecnologia da Informação - ATI na última Ata de desenvolvimento em Pontos 
de Função que utiliza o fator de produtividade de 10 horas por ponto de função 
por integrante da equipe para tecnologia similar (.NET), conforme tabela de 
produtividade do item 10.12. do referido Edital da ATI (disponível no link 
http://www2.ati.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=46076&folderI
d=4115012&name=DLFE-38111.pdf); 

4.1.4. A solicitação do serviço ocorrerá conforme detalhado no item “PRAZO E CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”;  

4.1.5. Para cada serviço demandado deve ser definido um prazo, detalhamento e quantidade 
de Pontos de Funções necessárias, definido em comum acordo entre a CONTRANTE e a 
CONTRATADA;  

4.1.6. Os serviços demandados deverão incluir também toda a documentação de elicitação 
proveniente da demanda contratada e estarão sujeitos a atesto e aceite por parte da área 
requisitante da solução, conforme ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA – METODOLOGIA 
DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. 

4.2. SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS 

4.2.1. Compõem os serviços de Sustentação de Sistemas:  

● Treinamento: São demandas de treinamentos sobre utilização do sistema para os 
gestores de solução do cliente e usuários. O esforço deste serviço deve ser 
considerado separadamente da estimativa de esforço derivada da contagem de PF. 
Este serviço está melhor descrito no item 4.2.7 deste Termo de Referência. 

http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=567493&folderId=404286&name=DLFE-47985.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=567493&folderId=404286&name=DLFE-47985.pdf
http://www.scriptcase.com.br/
http://www2.ati.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=46076&folderId=4115012&name=DLFE-38111.pdf)
http://www2.ati.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=46076&folderId=4115012&name=DLFE-38111.pdf)
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● Suporte: Esta atividade é realizada sob demanda para solucionar diversos tipos de 
problemas que em sua maioria são problemas com infraestrutura ou apoio a 
informação (suporte ao usuário). A natureza destes serviços não são 
desenvolvimento de software não cabendo de forma alguma a aferição por ponto 
de função. 

● Especificação de Negócio: Esta atividade é a primeira atividade a ser executada em 
uma demanda de projeto de desenvolvimento e/ou de manutenção. O objetivo 
desta atividade é gerar a Especificação da demanda. O principal produto gerado 
nesta atividade é o artefato: Documento de Visão do Projeto (DV), que deve ser 
validado pelo cliente, por meio da assinatura do termo de aceite. Além do DV 
podem ser gerados outros documentos, tais como: atas de reunião, documento de 
requisitos não funcionais e glossário da especificação de negócio. O esforço desta 
atividade deve ser considerado separadamente da estimativa de esforço derivada 
da contagem de PF. Observe que o Documento de Visão ou de Macro Requisitos 
gerado nessa atividade é o insumo para o planejamento (estimativas) e a atividade 
de Engenharia de Requisitos do processo de desenvolvimento de software. 

 

4.2.2. A métrica utilizada para este serviço será por UNIDADE CPRH DE SERVIÇO - UCS. O 
volume foi estimado pela CONTRATANTE através da base histórica do ANEXO I DO TERMO 
DE REFERÊNCIA – REGISTROS HISTÓRICOS;  

4.2.3. A execução destes serviços será demandada através de chamados técnicos registrados 
através de sistema de acompanhamento disponibilizado pela CONTRATADA ou sistema da 
CONTRATANTE, por e-mail, nota de rotina ou por outra forma devidamente acordado 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, e contabilizadas mês a mês para efeito de 
emissão de fatura;  

4.2.4. Inaplicabilidade da Métrica de Pontos de Função para a prestação de serviços de 
sustentação de sistemas:  

4.2.4.1. A métrica de Ponto de Função não se aplica à prestação de serviços de 
sustentação dos sistemas em questão, descritos no item 4.2.1 deste Termo de 
Referência. O fato é que o legado de sistemas de informação necessita, de forma 
ininterrupta e contínua, da execução de serviços de monitoramento, operação e 
suporte técnico especializado, os quais são serviços operacionais, básicos e 
cotidianos, que visam garantir o pleno funcionamento de sistemas de missão crítica e 
estratégicos;  

4.2.4.2. Ponto de Função é uma unidade de medida de software reconhecida pela ISO 
para estimar o tamanho de um sistema de informação, baseando-se na 
funcionalidade percebida pelo usuário do sistema;  

4.2.4.3. Todos os serviços de sustentação de sistemas serão quantificados e 
demandados à CONTRATADA por meio da UNIDADE CPRH DE SERVIÇO - UCS, sendo 
cada unidade UCS equivalente a 01 (um) homem/hora;  

4.2.5. Os Serviços de sustentação de sistemas deverão ocorrer preferencialmente em horário 
comercial das 08h as 12h e de 13h as 17h, de Segunda a Sexta-feira;  

4.2.6. Quadro resumo das quantidades a serem contratadas: 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 

05 SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - TREINAMENTO UCS 50 

06 SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – SUPORTE UCS 900 

07 SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – ESPECIFICAÇÃO DE NEGÓCIO UCS 2800 

QUADRO RESUMO 4.2.6 

 

4.2.7. Treinamento: 

4.2.7.1. Consiste na prestação de serviços técnicos especializados de treinamento com o 
objetivo de capacitar servidores ou funcionários da CONTRATANTE nas soluções 
desenvolvidas e/ou mantidas pela CONTRATADA; 

4.2.7.2. Realizar treinamento presencial teórico e prático dos usuários de acordo com 
seu contexto de atuação na solução, dessa forma, a CONTRATADA deve ter amplo 
conhecimento da solução desenvolvida e/ou mantida por ela; 

4.2.7.3. Será de responsabilidade da CONTRATANTE a disponibilização de infraestrutura 
física e de equipamentos para treinamento; 

4.2.7.4. Os serviços de treinamento deverão ser executados de segunda a sexta-feira no 
horário comercial de 8h as 18h, em locais definidos pela CONTRATANTE, desde que 
situados na Região Metropolitana de Recife, sem qualquer diferenciação no preço 
pago pelos mesmos. As exceções deverão ser acordadas entre as partes; 

4.2.7.5. A CONTRATANTE deverá montar turmas com no máximo 40 (quarenta) 
participantes; 

4.2.7.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar um plano de treinamento que será 
aprovado pela CONTRATANTE. O plano de treinamento deverá conter ao menos os 
itens descritos abaixo: 

1. Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 
2. Público alvo; 
3. Conteúdo programático; 
4. Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, 
documentação técnica, etc.; 
5. Carga horária de cada módulo do treinamento; 
6. Processo de avaliação de aprendizado; 
7. Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, 
filmes, slides, livros, fotos, etc.). 

 
4.2.7.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar o manual do usuário em formato digital 

(pdf, doc, docx ou odt) de acordo com o perfil de acesso a ser treinado. O manual 
tem como objetivo ensinar o usuário a utilizar a solução, devendo conter todo o 
detalhe das funções oferecidas e seu uso. Todo o conteúdo deverá ser 
disponibilizado no idioma Português. A CONTRATADA deverá disponibilizar o manual 
também em formato de vídeo, caso seja solicitado pela CONTRATANTE; 

4.2.7.8. Ao final do treinamento a CONTRATADA deverá aplicar aos usuários o relatório 
de avaliação formal do treinamento. Deverão fazer parte dos critérios de avaliação, 
dentre outros, o conteúdo abordado, o instrutor e o material didático; 
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4.2.7.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar o relatório de avaliação formal do 
treinamento, consolidado e detalhado. O relatório deverá indicar o nível de 
adequação do treinamento, conforme os indicadores descritos abaixo: 

1. I (insatisfatório) – 0 a 25%; 
2. R (regular) – 25 a 50%; 
3. B (bom) – 50 a 75%; 
4. MB (muito bom) – 75 a 100%. 

 
4.2.7.10. A CONTRATANTE apenas emitirá o Termo de Aceite Definitivo do Serviço de 

treinamento caso pelo menos 60% das avaliações indicarem os graus B (bom) e/ou 
MB (muito bom); 

4.2.7.11. As despesas decorrentes da prestação do serviço de treinamento, tais como: 
hospedagem, transporte, diárias, etc. da equipe da CONTRATADA serão de sua 
responsabilidade; 

4.2.7.12. O tempo de treinamento dos sistemas varia conforme seu tamanho e leva em 
consideração as funcionalidades que serão treinadas. A tabela a seguir detalha a 
variação de tamanho com suas respectivas cargas horárias:  

 
 

4.2.7.13. Funcionalidades consideradas como DADOS DE CÓDIGO, na qual a estimativa em 
PF é zero, para efeito de treinamento, serão consideradas com quantidade de PF 
igual a 19. 

4.3. DO REPASSE TECNOLÓGICO 

 
4.3.1. O serviço de repasse tecnológico consiste em repasse de todo o conhecimento adquirido 

ou desenvolvido durante a execução dos serviços para um terceiro indicado  pela 
CONTRATANTE, para transferência integral e irrestrita dos conhecimentos adquiridos e das 
competências necessárias e suficientes para promover a continuidade dos serviços, em 
caso de rescisão ou não renovação contratual; 

Tamanho do Serviço em PF Carga Horária (horas) 
01 a 600 08 

601 a 900 12 
901 a 1200 16 

1201 a 1500 20 
1501 a 1800 24 
1801 a 2100 28 
2101 a 2400 32 
2401 a 2700 36 
2701 a 3000 40 
3001 a 3300 44 
3301 a 3600 48 
3601 a 3900 52 
3901 a 4200 56 
4201 a 4500 60 
4501 a 4800 64 
4801 a 5100 68 
5101 a 5400 72 
5401 a 5700 76 
5701 a 6000 80 
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4.3.2. O serviço poderá não ser solicitado caso a nova empresa contratada seja a mesma da 
atual contratação, definida vencedora através de processo licitatório posterior ou caso a 
CONTRATANTE não julgue necessário; 

4.3.3. O Plano de Transição Final é o documento que deverá conter todos os prazos, 
atividades, formatos, conteúdos, papéis, responsabilidades, artefatos e equipe executora, 
bem como outras informações que a CONTRATANTE julgue necessárias sobre a execução 
do serviço de Repasse Tecnológico; 

4.3.4. O plano deve também conter a definição da data para execução da “reunião de 
alinhamento”, atividade inicial do repasse tecnológico, na qual deverão participar no 
mínimo, integrantes da CONTRATANTE, CONTRATADA e novo licitante vencedor; 

4.3.5. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar o Plano de Transição Final, sem ônus 
adicionais a CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias após a solicitação da 
CONTRATANTE; 

4.3.6. O atraso na entrega do Plano de Transição Final dentro do prazo previsto de 30 (trinta) 
dias sujeitará às penalidades descritas no item PENALIDADES; 

4.3.7. A CONTRATADA será responsável, integralmente, pela execução do Plano de Transição 
Final, sendo que deverá garantir o repasse bem sucedido de todas as informações 
necessárias à continuidade dos serviços; 

4.3.8. É de responsabilidade da CONTRATANTE a disponibilização dos profissionais qualificados 
que serão receptores dos serviços previstos no repasse de conhecimento descrito no Plano 
de Transição, podendo estes, ser do quadro da CONTRATANTE ou terceiros por ele 
designado; 

4.3.9. O não cumprimento dos prazos previstos no Plano de Transição sujeitará a 
CONTRATADA às penalidades descritas no item PENALIDADE, inclusive multa por 
inexecução contratual; 

4.3.10. A elaboração e execução do Plano de Transição Final ocorrerão em paralelo ao 
atendimento das Ordens de Serviços demandadas pela CONTRATANTE, sem prejuízo aos 
prazos estabelecidos neste Termo de Referência; 

4.3.11. O serviço será iniciado, a qualquer tempo, conforme solicitação da CONTRATANTE, 
independente do cronograma previsto neste instrumento, pois este se trata apenas de 
uma previsão; 

4.3.12. O tempo de execução do repasse tecnológico está relacionado ao tamanho do sistema 
em pontos de função e será utilizada a mesma tabela utilizada para os serviços de 
treinamento (item 4.2.7.12); 

4.3.13. A remuneração ou pagamento pelo serviço de repasse tecnológico está incluso no valor 
do ponto de função, portanto não haverá pagamento distinto para essa atividade. 

5. DO CONTRATO 

5.1. DA VIGÊNCIA 

5.1.1. O CONTRATO terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite possível nos termos do art. 
57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a demanda do serviço seja justificada para os anos 
seguintes;  

5.1.2. O representante legal da contratada deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação; 
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5.1.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora deverá apresentar 
documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 
representante a assinar o contrato em nome da empresa; 

5.1.4. No ato da assinatura do contrato, apresentar prova de vínculo do(s) profissional(ais) da 
equipe técnica aprovada na fase de habilitação. Essa comprovação poderá se dar através 
de uma das hipóteses abaixo: 

a) No caso de ser sócio da empresa licitante – Cópia autenticada do Contrato Social 
atualizado; 

b) No caso de ser empregado da empresa licitante: Cópia autenticada da Carteira de 
Trabalho e do Livro de registro de empregados; 

c) Contrato de Prestação de Serviços – Contrato de Prestação de serviços em vigor, tendo 
como objeto os serviços a serem executados pelo profissional, devidamente assinado e 
com firma reconhecida em cartório, pelo responsável legal da Licitante e pelo Profissional 
Contratado. 

 
5.2. DO REAJUSTE 

5.2.1. O valor do contrato apenas será reajustado se decorrer mais de 12 (doze) meses da data 
de apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, nos termos do art. 1º, III, da Lei Estadual nº 
12.525/2003; 

5.2.2. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na 
ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, de acordo 
com a Lei Nº 8.666/93. 

5.3. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

5.3.1 A fiscalização do contrato caberá ao Gerente da Unidade de Sistemas da Informação – 
USIN/CTIC/CPRH; 

5.3.2  A gestão do contrato caberá ao Gestor da Coordenadoria da Tecnologia da Informação e 
Comunicação – CTIC/CPRH. 

6. DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. QUANTO AO LOCAL: 

6.1.1. Os serviços objeto desta contratação devem ser prestados, de maneira geral, nas 
dependências da CONTRATADA; 

6.1.2. Ocasionalmente, mediante uma necessidade, a CONTRATANTE poderá solicitar à 
CONTRATADA a realização de serviços no seu prédio Sede; 

 

6.2. QUANTO AO HORÁRIO: 

6.2.1. A CONTRATADA deverá manter a sua equipe disponível obrigatoriamente:  

6.2.1.1. De segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, das 8h00 às 12h00 e das 
13h00 às 17h00; 

6.2.1.2. Os horários podem sofrer pequenas modificações, mas sempre mantendo as 
8h/dia.  
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6.2.2. Eventualmente poderá haver a necessidade de deslocamento da equipe da 
CONTRATADA nos finais de semana e feriados, em razão de um fato que o justifique, tais 
como manutenções programadas, implementação de rotinas que necessitem de 
paralisação dos serviços disponibilizados aos usuários, depuração de erros críticos, entre 
outros. É dever da CONTRATADA o deslocamento da sua força de trabalho ou quaisquer 
outras despesas associadas;  

7. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. O valor estimado da contratação é de R$ 1.973.357,7350 (hum milhão, novecentos e setenta e 
três mil, trezentos e cinquenta e sete reais, sete mil, trezentos e cinquenta décimos de 
milésimo de centavos) para o período de 12 (doze) meses; 

7.2. Para fins de adjudicação, os valores unitários e global, MÁXIMOS, admitidos pela Agência CPRH 
são os constantes no item 1 deste Termo de Referência, sob pena de desclassificação da 
proposta; 

7.3. Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta licitação estão programados em 
dotação orçamentária própria, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

• Programa de Trabalho – 18.126.0440.2423.0000 
• Fonte – 0241 (Recursos Próprios) 
• ND: 4.4.90 

7.4. Os recursos disponíveis para o presente objeto são compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. No(s) exercício(s) seguinte(s) as despesas correrão a conta de 
recursos próprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita 
mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato. 

 

8. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. Demandas identificadas pelos setores da CONTRATANTE referentes a Sistemas serão 
encaminhadas à CTIC via sistema de chamado, SEI, e-mail, Nota de Rotina ou Comunicação 
Interna - CI, que fará a oficialização da demanda para a CONTRATADA, caso julgue procedente;  

8.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso a um Sistema de Gerenciamento de Chamados 
WEB (seguro) para a CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para fins de 
abertura, acompanhamento e controle da execução das demandas; 

8.3. No início ou ao longo da execução contratual, a CONTRATANTE poderá disponibilizar um 
Sistema de Gerenciamento de Chamados, de sua propriedade, o qual deverá ser utilizado pela 
CONTRATADA para atendimento das demandas; 

8.3.1. A CONTRATANTE pode optar por utilizar ferramenta de Correio Eletrônico (e-mail) para 
fins de abertura e acompanhamento de demandas. Neste caso os e-mails devem partir 
obrigatoriamente e exclusivamente de uma conta definida pela CONTRATANTE, informada 
antecipadamente à CONTRATADA; 

8.4. As informações mínimas a serem registradas obrigatoriamente pelo sistema de gerenciamento 
de chamados serão definidas pela CONTRATANTE no início da execução do CONTRATO;  

8.5. A USIN é responsável por atestar as atividades executadas pela CONTRATADA através das 
Ordens de Serviço, conforme detalhamento a ser apresentado pela CONTRATADA, de acordo 
com os serviços efetivamente prestados;  

8.6. No momento do aceite, a quantidade de pontos de função contratados será reavaliada pela 
CPRH, visando sua adequação aos requisitos e características reais do serviço executado;  
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8.7. As ordens de serviço, a critério da CONTRATANTE, poderão ser divididas em função das fases do 
ciclo de desenvolvimento ou produtos intermediários;  

8.8. Os serviços objeto desta licitação serão dimensionados e contratados mensalmente conforme as 
necessidades da CONTRATANTE;  

8.9. A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum a exoneração da CONTRATADA da 
responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a 
execução dos mesmos;  

8.10. A CONTRATADA deverá informar por escrito, em no mínimo 7 (sete) dias antes da 
entrega, à área técnica da CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que, 
justificadamente, possa atrasar ou impedir a execução do objeto, sugerindo à CONTRATANTE as 
medidas necessárias para a solução do impasse;  

8.11. Nos casos de qualquer fato ou condição que impeça a implantação do serviço, a 
CONTRATADA deverá informar e justificar por escrito à CONTRATANTE o ocorrido e acordar um 
prazo para solucionar o problema. Esse prazo não pode ser superior a 10 (dez) dias úteis;  

8.12. Durante a execução do serviço existirão pontos de controle através de reuniões onde 
serão executadas, caso solicitado pela CONTRATANTE, as seguintes atividades:  

8.12.1. Apresentação do gráfico de gantt pela CONTRATADA a fim de identificar possíveis 
atrasos no cronograma; 

8.12.2. Esclarecimentos de dúvidas sobre o serviço demandado;  

8.12.3. Verificar o atendimento do escopo;  

8.12.4. Realização de possíveis repactuações de escopo, prazo e custo.  

8.13. A CONTRATADA deverá configurar o projeto de desenvolvimento no ambiente da 
CONTRATANTE a cada entrega realizada, se for necessário;  

8.14. Todas as versões de aplicativos desenvolvidos pela CONTRATADA deverão ser 
disponibilizados/instalados nas dependências da CONTRATANTE pela CONTRATADA; 

8.15. A versão compilada deve ser gerada nas dependências da CONTRATANTE por 
profissionais da empresa CONTRATADA;  

8.16. Para cada entrega de release realizada pela CONTRATADA, os scripts de testes existentes 
no ambiente da CONTRATANTE poderão ser executados pela própria CONTRATANTE, e nos 
casos de detecção de algum erro, constante na versão atual ou em versões anteriormente 
entregues, os tipos de serviços “construção” e “testes do software” não serão faturados pela 
CONTRATADA até que as devidas providências (correções) sejam tomadas;  

8.17. Caso uma entrega impacte negativamente em outras funcionalidades do sistema, a 
CONTRATADA deve realizar as correções sem ônus para a CONTRATANTE, desde que o prazo de 
garantia esteja válido conforme item 11.1;  

8.18. A CONTRATANTE poderá aplicar a regra definida no item 8.15 aos erros detectados, 
através dos scripts de testes, no fluxo principal de todos os documentos de casos de uso já 
entregues pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE;  

8.19. A CONTRATADA deverá ter um ambiente de testes (sgbd, plataforma de 
desenvolvimento, sistema operacional, etc.) com requisitos mínimos que espelhem o ambiente 
de produção da CONTRATANTE;  

8.20. A CONTRATADA deverá submeter todos os artefatos entregues no repositório adotado 
pela CONTRATANTE;  
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8.21. Caso haja necessidade de alterações na estrutura do banco de dados durante a entrega 
dos serviços, estas devem ser realizadas apenas através de scripts;  

8.22. O prazo para execução dos serviços deverá ocorrer de acordo com as tabelas abaixo, a 
partir da elaboração da ordem de serviço:  

8.22.1. NMS - manutenção corretiva e suporte técnico 

8.22.1.1. As manutenções corretivas e o suporte técnico terão os SLAs definidos conforme 
nível de severidade detalhados na tabela abaixo: 

Severidade Descrição 

Prazo para 
iniciar o 

atendimento 
(horas úteis) 

Prazo para 
solução do 
problema 

(horas úteis) 

Crítica 
Problema que impeça a continuidade do 
uso do sistema como um todo 

Imediato Até 8 horas 

Alta 
Problema que impeça o uso de 
determinada funcionalidade ou degrade o 
desempenho do sistema 

Até 4 horas Até 12 horas 

Média 
Problema moderado que restringe, mas 
não impede, o usuário de realizar a função 
desejada. 

Até 8 horas Até 16 horas 

Baixa 

Problema que não restringe e não impede 
o usuário de realizar a função desejada. Ex: 
erro ortográfico, posicionamento de 
campos, mensagens, etc. 

 

Até 24 horas Até 32 horas 

 

8.22.1.2. Caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido, 
em decorrência da abrangência do problema, a CONTRATADA deverá apresentar 
justificativa e propor novo prazo, submetendo-o a CONTRATANTE para aprovação, 
em até 1 (um) dia útil, sem gerar qualquer impacto ao atendimento. 

8.22.1.3. Caso a nova proposta de prazo seja negada, o prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE deverá ser mantido, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades 
previstas pelo não cumprimento. 

8.22.1.4. No prazo estipulado para entrega do serviço, a CONTRATADA deverá executar 
todas as atividades previstas abaixo, bem como apresentar a CONTRATANTE todas as 
ações de contingência realizadas, no caso de existir: 

8.22.1.4.1. Diagnosticar o problema; 

8.22.1.4.2. Analisar o escopo e criticidade do problema; 

8.22.1.4.3. Identificar as alternativas de solução; 

8.22.1.4.4. Eliminar o problema detectado e disponibilizar para a CONTRATANTE as 
correções necessárias sem que estas comprometam qualquer outro sistema ou 
qualquer funcionalidade do sistema; 

8.22.1.4.5. Documentar as correções implementadas; 

8.22.1.4.6. Realizar os testes de unidade das correções implementadas. 

8.22.2. NMS - desenvolvimento, manutenção evolutiva e adaptativa 



                                                                                                                         
 

Processo PE Integrado 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH                                                             39 
 

 

 

8.22.2.1. Os prazos para a execução do desenvolvimento e das manutenções evolutivas e 
adaptativas serão apurados em função do tamanho do serviço em Pontos de Função. 

8.22.2.2. Para definição dos prazos deve-se levar em consideração a produtividade 
mínima em cada tecnologia. Essa produtividade é por integrante da equipe e será: 

8.22.2.2.1. .Net/C#: 10 horas por PF 

8.22.2.2.2. MAPSERVER: 10 horas por PF 

8.22.2.2.3. SCRIPTCASE: 2 horas por PF 

8.22.2.2.4. MOBILE (Android e IOS): 14 horas PF 

8.22.2.3.  Os prazos máximos para a conclusão dos serviços discriminados em uma OS 
estão descritos nas tabelas abaixo e classificados por tecnologia. Os prazos expostos 
consideram uma alocação de no mínimo três técnicos da CONTRATADA. Caso sejam 
alocados mais que três técnicos no projeto, os prazos serão reduzidos 
proporcionalmente ao tamanho da equipe. 

8.22.2.4. Prazos - .NET/C# e MAPSERVER 

Tamanho do Serviço em 
PF 

Prazo Máximo em dias 

50 21 

100 42 

150 63 

200 83 

250 104 

300 125 

350 146 

400 167 

450 188 

500 208 

550 229 

600 250 

650 271 

700 292 

750 313 

800 333 

850 354 

900 375 

950 396 

1000 417 

 

8.22.2.5. Prazos – SCRIPTCASE 

Tamanho do Serviço em 
PF 

Prazo Máximo em dias 

50 4 

100 8 

150 13 

200 17 

250 21 

300 25 
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350 29 

400 33 

450 38 

500 42 

550 46 

600 50 

650 54 

700 58 

750 63 

800 67 

850 71 

900 75 

950 79 

1000 83 

 
8.22.2.6.  Nos prazos das tabelas acima, 1 (um) mês equivale a 30 (trinta) dias corridos.  

8.22.2.7. Para os tamanhos em pontos de função não contemplados nas tabelas acima, o 
prazo máximo deve ser calculado de acordo com a produtividade descrita no item 
8.22.2.2. 

8.22.3. NMS - Contagem de Pontos de Função 

8.22.3.1. Para definição do prazo de contagem de Ponto de Função, deve-se considerar a 
produtividade de 150 (cento e cinquenta) PF a cada 8 (oito) horas. Essa 
produtividade é por integrante da equipe. 

8.22.3.2. A faixa de pontos de função que determinará o prazo somente será conhecida 
após a execução do serviço por parte da CONTRATADA. 

8.22.3.3. O prazo exposto considera uma alocação de 01 (um) técnico da CONTRATADA.  

8.22.3.4. O prazo máximo de execução será determinado, em dias úteis, conforme a 
tabela a seguir: 

Tamanho do Serviço em 
PF 

Prazo Máximo 

150 1 dia 

300 2 dias 

450 3 dias 

600 4 dias 

750 5 dias 

900 6 dias 

1050 7 dias 

1200 8 dias 

1350 9 dias 

1500 10 dias 

1650 11 dias 

1800 12 dias 

1950 13 dias 

2100 14 dias 

2250 15 dias 

2400 16 dias 

2550 17 dias 
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2700 18 dias 

2850 19 dias 

3000 20 dias 

 

8.22.3.5.  Para os tamanhos em pontos de função não contemplados na tabela acima, o 
prazo máximo deve ser calculado de acordo com a produtividade descrita no item 
8.22.3.1. 

8.22.4. NMS - Operação Assistida 

8.22.4.1. A operação assistida terá sempre o mesmo prazo máximo para sua inicialização 
de 48(quarenta e oito) horas ou 02 (dois) dias úteis. 

8.22.5. Descumprimento de NMS 

8.22.5.1. Antes de efetuar o pagamento das Ordens de Serviço deve-se verificar o 
cumprimento do Nível Mínimo de Serviço especificado no Item 16, NMSE - NÍVEIS 
MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS, com base em relatórios de controle e 
acompanhamento que evidenciem a efetiva prestação dos serviços nas condições e 
no nível preconizado neste Termo de Referência. 

8.22.5.2. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sansões cabíveis, ocorrerá 
quando a CONTRATADA não produzir os resultados ou não executar com a qualidade 
mínima exigida às atividades contratadas. 

 

8.22.5.3. Descumprimento de NMS - Manutenção corretiva 

8.22.5.3.1. Quando for excedido o Nível Mínimo de Serviço especificado, haverá um 
desconto na fatura conforme tabela abaixo, até o limite de 10% (dez por cento) 
do valor do requisito, função ou atendimento: 

Severidade Percentual de Retenção por hora 
útil de atraso da solução do 

problema 

Prazo para solução do problema 
(horas úteis) 

Crítica 6% do valor por hora de atraso Até 8 horas 

Alta 3% do valor por hora de atraso Até 12 horas 

Média 2% do valor por hora de atraso Até 16 horas 

Baixa 1% do valor por hora de atraso Até 32 horas 

 
 

8.22.5.4. Descumprimento de NMS - Desenvolvimento, manutenção evolutiva e 
adaptativa 

8.22.5.4.1. Quando for excedido o Nível Mínimo de Serviço especificado em dias, 
haverá um desconto na fatura correspondente a 1% (um por cento) do valor do 
requisito, função ou atendimento, por dia útil de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento) do requisito, função ou atendimento. 

8.22.5.5. Descumprimento de NMS - Contagem de Pontos de Função 
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8.22.5.5.1. Quando for excedido o Nível Mínimo de Serviço especificado em dias, 
haverá um desconto na fatura correspondente a 3% (três por cento) da 
Contagem de Pontos de Função, por dia útil de atraso, até o limite de 10% (dez 
por cento) do valor da Contagem de Pontos de Função. 

 

8.22.5.6. Descumprimento de NMS - Operação assistida e treinamento 

8.22.5.6.1. Quando for excedido o Nível Mínimo de Serviço especificado em dias, 
haverá um desconto na fatura correspondente a 6% (seis por cento) do valor 
do atendimento, por dia útil de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do atendimento. 

8.23. Todos os serviços a serem executados deverão ser precedidos de emissão de ordem de 
serviço; 

8.24. Respeitadas as necessidades da CONTRATANTE, a alocação das Ordens de Serviço à 
CONTRATADA dar-se-á de forma gradativa, devendo esta, em função do volume total de 
serviço estimado, estar preparada para atender às solicitações da CONTRATANTE, dentro do 
prazo máximo estimado no item 8.22;  

8.25. As Ordens de Serviço repassadas à CONTRATADA serão desempenhadas, 
preferencialmente, na Região Metropolitana do Recife. Com o intuito de dinamizar os serviços 
prestados, a CONTRATANTE, quando necessário, reserva-se o direito de autorizar a realização 
destas Ordens de Serviço em unidades da CONTRATADA fora da RMR, caso existam. Todas as 
despesas de locomoção, estada, diárias e quaisquer outras relacionadas à execução de tais 
serviços fora da Região Metropolitana do Recife serão de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA;  

8.26. O tipo de serviço elicitação, quando contratado, será realizado, por causa de suas 
características especificas, nas instalações da CONTRATANTE. Caso a atividade demande 
contato com usuários finais, a equipe da CONTRATADA quando for necessário exercerá suas 
atribuições sob acompanhamento e orientação do profissional da CONTRATANTE responsável 
pelo projeto;  

8.27. A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a execução do objeto licitado 5(cinco) dias 
úteis após a data da assinatura do CONTRATO;  

8.28. Após o prazo de 5 (cinco) dias, referido no item anterior, para iniciar os serviços, a 
CONTRATADA terá 10 (dez) dias, contínuos, para revisar as normas e padrões adotados pela 
CONTRATANTE; 

8.29. A CONTRATADA se responsabilizará pela disponibilização de toda a infraestrutura e 
ferramentas necessárias para execução do serviço em sua Sede, excetuando as que demandem 
conectividade ou estejam alojadas na CONTRATANTE;  

8.30. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a aquisição dos softwares de apoio, 
não havendo qualquer responsabilidade reversa da CONTRATANTE concernente à titularidade 
dos direitos de propriedade, inclusive os direitos autorais e outros direitos de propriedade 
intelectual sobre os programas;  

8.31. Os softwares de apoio utilizados pela CONTRATADA para auxiliar no 
desenvolvimento/manutenção dos serviços deverão ser conhecidos e aprovados formalmente 
e previamente pela equipe técnica da CONTRATANTE;  



                                                                                                                         
 

Processo PE Integrado 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH                                                             43 
 

 

 

8.32. Todos os produtos resultantes dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA deverão 
ser entregues à CONTRATANTE, que terá direito de uso sobre os mesmos, inclusive códigos 
fonte, documentação, componentes básicos e bibliotecas, utilizados no desenvolvimento;  

8.33. A CONTRATADA se compromete a alocar, em todos os serviços contratados, 
profissionais com perfis e qualificações adequados, mantendo ao longo do contrato todas as 
condições que garantiram sua habilitação e qualificação neste processo licitatório. A 
qualificação dos profissionais deverá ser comprovada através da apresentação dos currículos 
dos profissionais, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;  

8.34. A CONTRATADA deverá prover à CONTRATANTE de informação detalhada da execução 
dos serviços, por meio de ferramenta, adotada ou indicada pela CONTRATANTE, em tempo 
real, com acesso WEB e protegida por senha de acesso e criptografia no tráfego das 
informações;  

8.35. Os artefatos esperados, resultantes dos serviços da empresa CONTRATADA, os quais 
poderão ser exigidos pela CONTRATANTE em sua totalidade ou em parte são: 

Tipos de 

Serviços 
Serviços Produtos / Artefatos Correspondentes 

% Faturável por 

Tipos de 

Serviços 

Definição 

I - Estudo preliminar Documento de visão do projeto 

5% II - Metrificação 
Análise de Pontos de Função – Estimada 

Inicial -v1 

III - Planejamento Cronograma de execução 

Elicitação 
IV - Modelagem do 

negócio 

Documento de requisitos 
10% 

Fluxo do Projeto 

Análise 
V - Análise e desenho da 

solução 

Documento de requisito técnico 

20% 

Modelo de entidades e relacionamentos 

Dicionário de dados 

Planilha de teste 

Análise de Pontos de Função – Estimativa 

Intermediária - v2 

Construção 
 

VI – Execução 

Códigos fontes 

40% Análise de Pontos de Função – Contagem 

Final - v3 

Testes do 

Software 
VII - Validação 

Caso de teste 

15% 
Evidências de teste 

Termo de aceite 

Scripts de produção 

Documentaçã

o 

VIII – Manual do Usuário Manual do usuário 
10% 

IX – Manual do Produto Manual da Instalação/Publicação 

TOTAL 100% 

 

8.36. A CONTRATADA deve apresentar o plano de trabalho ao final da definição que conduzirá 
a execução do projeto, bem como o registro das reuniões de acompanhamento que devem ser 
realizadas na sede da CONTRATANTE;  
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8.37. A periodicidade das reuniões de acompanhamento ocorrerá, preferencialmente, a cada 
15 (quinze) dias e o registro de cada reunião deverá ser entregue formalmente à 
CONTRATANTE pela CONTRATADA. Caso seja necessário, as partes poderão agendar reuniões 
extraordinárias;  

8.38. A CONTRATANTE poderá estabelecer indicadores, sendo esta, obrigada a dar ciência à 
CONTRATADA;  

8.39. Os critérios de avaliação por indicadores serão definidos pela CONTRATANTE;  

8.40. A contratada deverá seguir a metodologia descrita no ANEXO V DO TERMO DE 
REFERÊNCIA – METODOLOGIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

9.1. Para as entregas acordadas com a CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá seguir os critérios de 
aceitação conforme itens abaixo:  

9.1.1. Os serviços deverão ser realizados respeitando as políticas de segurança da informação, 
usabilidade e acessibilidade da CONTRATANTE. As aplicações deverão passar por processo 
de homologação para verificação de aderência às políticas, antes de sua disponibilização 
em ambiente de produção;  

9.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar a estimativa em ponto de função de cada entrega 
para aprovação da CONTRATANTE;  

9.1.3. A aceitação será considerada definitivamente assinada pelas partes, após o decurso do 
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666;  

9.1.4. A CONTRATADA deverá entregar relatório apresentando uma cobertura de 100% dos 
testes de unidade das funcionalidades solicitadas pela CONTRATANTE e de suas 
dependências, conforme planilha de testes;  

9.1.5. Caso a CONTRATADA não cumpra os critérios de aceitação, a CONTRATANTE não 
receberá a versão e poderá reter o pagamento da referida Ordem de Serviço, até que os 
critérios sejam atendidos.  

10. DO PAGAMENTO, PRAZOS E CONDIÇÕES 

10.1. Para os serviços descritos no item 4.1, os pagamentos se darão mediante emissão de 
Nota Fiscal referente à quantidade de Pontos de Função – PF utilizados;  

10.2. Para os serviços descritos no item 4.2, o pagamento será efetuado mediante emissão de 
Nota Fiscal referente à quantidade de Unidade CPRH de Serviço – UCS utilizadas, multiplicada 
pelo fator de Ajuste;  

10.3. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da 
prestação do serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura devidamente atestada 
pelo setor competente da CONTRATANTE. 

10.4. No preço contratado estão incluídas todas e quaisquer despesas com mão de obra, 
material de consumo, equipamentos, treinamentos, prêmios de seguro, taxas, inclusive de 
administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e obrigações financeiras 
de qualquer natureza e outras despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do 
objeto DO CONTRATO, além de auxílio alimentação ou refeição, vales-transportes e quaisquer 
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outras vantagens pagas aos empregados, enfim, todos os componentes de custo dos serviços, 
inclusive o lucro; 

10.5. Na referida nota fiscal/fatura devem ser apresentados os quantitativos para os 
serviços prestados, para o mês de referência que foram devidamente atestados pela 
CONTRATANTE; 

10.6. Os pagamentos da CONTRATANTE restringir-se-ão ao pagamento dos serviços 
repassados, efetivamente executados e aceitos integralmente;  

10.7. Serão descontados do pagamento os percentuais previstos para as glosas no caso de 
descumprimentos; 

10.8. Quando houver erro, de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, o 
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de 
correção, não devendo ser computado nesse intervalo de tempo, para efeito de qualquer 
reajuste ou atualização do valor contratado; 

10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva 
da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo 
órgão entre o prazo referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP  
 
Onde:  
EM = Encargos Moratórios  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  
VP = Valor da parcela a ser paga  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
 
I = (TX/100)/365 = (6/100)/365 = 0,000164 

10.10. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do 
mês seguinte ao da ocorrência. 

 

11. DAS GARANTIAS 

11.1. Para os serviços prestados descritos no item 4.1 têm uma garantia de 6 (seis) meses 
após o aceite da demanda pela CONTRATANTE;  

11.2. A garantia consiste na assistência técnica e suporte aos produtos entregues pela 
CONTRATADA com relação às manutenções corretivas a serem realizadas nos produtos 
disponibilizados;  

11.3. Abrange a correção de erros encontrados no código implementados, desde que o 
ambiente (configuração do Sistema Operacional, do Banco de Dados ou do Servidor de 
Aplicação) e o código fonte desses objetos não tenham sofrido alterações por parte do 
CONTRATANTE após aceitação. Porém nos casos em que a CONTRATANTE comprove a 
existência de erros antes de alterações serem realizadas por parte desta o prazo de Garantia 
permanece o mesmo. Para todas as correções citadas neste item não haverá ônus à 
CONTRATANTE;  

11.4. Como parte integrante da garantia dos serviços, a CONTRATADA deverá realizar a 
transferência de conhecimento (mentoring) para os profissionais indicados pela 
CONTRATANTE, no que diz respeito tanto ao funcionamento quanto a utilização da ferramenta, 
detalhando as peculiaridades das regras de negócio. A transferência dar-se-á através da 
realização de seminários técnicos realizados na dependência da CONTRATANTE, relativos aos 
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aplicativos desenvolvidos. Este serviço deverá ser realizado nas instalações da CONTRATANTE. 
Quanto ao processo de mentoring devem ser observados os seguintes pontos:  

11.4.1. Os custos da equipe para transferência de conhecimento deverão está incluso no valor 
UCS, especificamente, como Suporte;  

11.4.2. A carga horária mínima para efetuar o mentoring que ficará a cargo da CONTRATADA, 
podendo variar de acordo com a complexidade cada sistema entregue;  

11.4.3. O mentoring será realizado em dias úteis e horário comercial a ser acordado entre as 
partes;  

11.4.4. Todo material didático poderá ser entregue em forma eletrônica. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços definidos neste termo de referência, a CONTRATANTE reserva-se o direito de 
exercer a mais ampla fiscalização, por intermédio de representante(s) especificamente 
designado(s), sem que, de qualquer forma, restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
podendo:  

12.1.1. Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se torne necessária;  

12.1.2. Determinar que os serviços realizados com falha, erro ou negligência sejam executados 
novamente.  

12.2. Todas as reuniões serão registradas, pela CONTRATADA, em ATA firmada por todos os 
presentes, e aprovada pela CONTRATANTE, ficando posteriormente à disposição dos 
interessados; 

12.3. As reuniões são de caráter formal e a CONTRATANTE informará da necessidade da 
presença do representante designado pela CONTRATADA, ou seu substituto. Na ausência do 
representante da CONTRATADA a CONTRATANTE cancelará a reunião e notificará a 
CONTRATADA, a qual não se eximirá do cumprimento dos prazos de entrega dos produtos;  

12.4. A reincidência continuada do fato previsto no item anterior ensejará, a critério do 
CONTRATANTE, a aplicação de “Advertência” na forma da legislação em vigor.  

13. DA PROPRIEDADE, SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

13.1. Todas as informações, imagens, aplicativos e documentos que forem manuseados e 
utilizados, são de propriedade da CONTRATANTE, não podendo ser repassadas, copiadas, 
alteradas ou absorvidas na relação de bens da CONTRATADA, bem como, de seus executores, 
sem expressa autorização do Gestor do Contrato; 

13.2. Os executores da CONTRATADA receberão acesso privativo e individualizado, não 
podendo repassá-los a terceiros, sob pena de responder, criminal e judicialmente, pelos atos e 
fatos que venham a ocorrer, em decorrência deste ilícito; 

13.3. Será considerado ilícito a divulgação, o repasse ou a utilização indevida de informações, 
bem como dos documentos, imagens, gravações e informações utilizados durante a prestação 
dos serviços; 

13.4. A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, 
sobre qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços; 
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13.5. Guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade 
exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a 
terceiros sem prévia autorização formal da CONTRATANTE, de acordo com os termos 
constantes do ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE E SIGILO; 

13.5.1. Deverá ser firmado um Termo de Confidencialidade e Sigilo entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE, de acordo com o modelo supramencionado, estabelecendo o 
compromisso de que todos os profissionais envolvidos na prestação dos serviços não 
divulgarão nenhum assunto tratado na execução e gestão do objeto da licitação, bem 
como sobre todos os ativos de informações e de processos; 

13.6. Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando da execução dos 
serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, 
utilização ou divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADA zelar por si e por seus sócios, 
empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, 
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham 
conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados; 

13.7. Cada profissional a serviço da CONTRATADA deverá estar ciente de que a estrutura 
computacional da CONTRATANTE não poderá ser utilizada para fins particulares; 

13.7.1. O correio eletrônico fornecido pela CONTRATANTE, bem como a navegação em sítios da 
Internet ou acessadas a partir dos seus equipamentos poderão ser auditados; 

13.8. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação 
produzida decorrente da prestação de serviços, objeto desta licitação, bem como, cederá à 
CONTRATANTE, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade 
intelectual dos resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos, 
entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições 
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e 
documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços em estreita observância da 
legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas contidas no Edital e 
seus Anexos, bem como em suas propostas;  

14.2. Participar com representante credenciado a decidir em seu nome de todas as reuniões e 
atividades de coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser 
convocadas pela CONTRATANTE;  

14.3. Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja 
por motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, 
obedecidos às disposições da legislação trabalhista vigente;  

14.4. Atender às solicitações de serviços de acordo com especificações técnicas, 
procedimentos de controle administrativos e cronogramas que venham a ser estabelecidos 
pela CONTRATANTE;  

14.5. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  

14.6. Registrar problemas e obstáculos identificados durante a execução dos serviços e 
informá-los, tempestivamente e formalmente, a CONTRATANTE;  
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14.7. Tratar como confidenciais quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou 
códigos a que tenha acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades 
previstas no CONTRATO, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros;  

14.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias que 
incidirem sobre o pessoal que disponibilizar para realização dos serviços, inclusive transporte e 
alimentação que se façam necessários;  

14.9. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa, qualquer prestador de serviço cuja atuação, permanência ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios;  

14.9.1. Em caso de necessidade de substituição de prestador de serviço, o substituto deverá 
manter a qualificação profissional do substituído e manter as exigências previstas no 
CONTRATO de prestação de serviço com transparência;  

14.10. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação;  

14.11. Apresentar mensalmente junto com o faturamento, as certidões e demais 
documentações exigidas e necessárias à efetiva liquidação da fatura;  

14.12. Assumir as obrigações fiscais e os recolhimentos de imposto, taxas, contribuições e 
demais ônus federais, estaduais e municipais e todos os demais, bem como toda e qualquer 
despesa que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto;  

14.13. Responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE, à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da CONTRATANTE;  

14.14. Responder pelas despesas decorrentes de danos de quaisquer ações, seja por sua 
própria culpa ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhes venham a ser 
exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do CONTRATO;  

14.15. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratual 
que não tenham sido objeto de ressalva em outras cláusulas;  

14.16. Manter seus funcionários ou representantes credenciados devidamente identificados 
quando da execução de qualquer serviço nas dependências da CONTRATANTE referente ao 
objeto contratado, determinando a estrita observação das normas de segurança (interna e de 
conduta);  

14.17. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a 
serem executados, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de 
serviços extras;  

14.18. Permitir, quando o serviço contratado assim o exigir, que os profissionais alocados em 
sua execução sejam deslocados para outras unidades da CONTRATANTE na capital, sem 
qualquer custo adicional ao valor do serviço e para a CONTRATANTE; 

14.19. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato sem prévia 
anuência da CONTRATANTE; 

14.20. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 1/5 (um quinto) de dias 
úteis do total de dias úteis do projeto, que antecedem o prazo de vencimento da entrega do 
projeto, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos 
da execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos 
mesmos; 
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14.21. Elaborar e entregar o Plano de Transição Final, sem ônus adicionais à CONTRATANTE, 
de acordo com o item 4.3 deste Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
solicitação da CONTRATANTE.  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. É responsabilidade da CONTRATANTE a manutenção das condições necessárias para a 
realização dos serviços por parte da CONTRATADA em estrita concordância com os termos das 
leis aplicadas às contratações públicas e as especificações técnicas contidas no edital e seus 
anexos;  

15.2. Redefinir o prazo e cronograma dos serviços, em conjunto com a CONTRATADA, caso 
alguma situação estratégica venha causar impacto nas atividades;  

15.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o ambiente a 
ser utilizado na prestação dos serviços pela CONTRATADA;  

15.4. Permitir, durante a vigência do CONTRATO, o acesso a equipamentos, instalações, 
documentos e informações solicitadas para a execução dos serviços para os representantes ou 
prepostos da CONTRATADA, desde que devidamente identificados e acompanhados, quando 
necessário, por representante da CONTRATANTE;  

15.5. Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

15.6. Validar os documentos correspondentes aos produtos finais;  

15.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme estabelecido no CONTRATO;  

15.8. Acompanhar e fiscalizar os serviços, comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a 
seu critério exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;  

15.9. Atestar a execução dos serviços objeto deste CONTRATO por meio dos setores 
competentes.  

16. DOS NÍVEIS MINÍMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS (NMSE) 

16.1. A gestão e a fiscalização do contrato se darão mediante o estabelecimento e 
acompanhamento de indicadores de desempenho, disponibilidade e qualidade, que comporão 
o acordo de níveis mínimos de serviço definidos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA; 

16.2. Indicadores de Qualidade, doravante referenciado como INDICADOR(ES), que serão 
utilizados no processo de gestão e fiscalização do contrato para comprovar quantitativamente 
que os serviços contratados estão sendo executados com a qualidade acordada entre as partes. 
Caso contrário, são indicadas as respectivas sanções previstas; 

16.3. Será adotado como período de estabilização os primeiros 60 (sessenta) dias após a 
emissão da primeira ordem de serviço do CONTRATO, período no qual a aplicação dos 
INDICADORES poderá ser flexibilizada e ajustada, desde que em comum acordo entre as partes; 

16.4. Após o período de estabilização, o eventual descumprimento, por parte da 
CONTRATADA, das metas apresentadas em cada INDICADOR, a sujeitará às sanções 
correspondentes, conforme descrito a seguir, sendo válidas por todo o prazo contratual; 

16.5. Os níveis mínimos de serviço exigidos são critérios objetivos e mensuráveis, 
estabelecidos entre a Coordenação de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, com a finalidade de aferir e avaliar diversos indicadores relacionados com os 
serviços contratados, onde estão definidos: a maneira pela qual estes fatores serão avaliados, o 
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nível mínimo aceitável, como também um mecanismo de pontuação para a aplicação de glosas 
sobre o valor da fatura, em caso da não efetividade dos serviços prestados; 

16.6. A cada 30 pontos de inadimplemento identificados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
sofrerá glosa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura, limitado ao valor de 
10%; 

16.7. O sucessivo descumprimento das metas do acordo de nível de serviço por 03 meses 
consecutivos pode ensejar punição administrativa, conforme Lei No 8.666/93; 

16.8. Indicadores de qualidade: 

16.8.1. Indicador de Produto Atendido no Prazo:  
 

INDICADOR DE NÍVEL 
DE SERVIÇO 

PRODUTO ATENDIDO NO PRAZO 

DESCRIÇÃO Indicador de atendimento no prazo de cada produto 

PERIODICIDADE Mensal 

MECANISMO DE 
CÁLCULO 

Tempo estimado para o atendimento do Produto (em horas) / Tempo 
efetivo de execução do Produto (em horas) X 100 

UNIDADE DE MEDIDA % (percentual) de cumprimento do prazo 

META EXIGIDA Indicador deve ser igual ou superior a 90% 

INSTRUMENTO DE 
MEDIÇÃO 

Relatório dos Produtos Entregues 

FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

A CONTRATADA deverá gerar o relatório de execução de serviços 
concluídos e homologados, contendo o período previsto para a 
execução e o efetivamente executado, para avaliação pela equipe de TI 
da CONTRATANTE. 

PONTUAÇÃO PARA 
GLOSAS 

De 70% a 89,99% da meta exigida no mês: 05 pontos por produto 
De 50% a 69,99% da meta exigida no mês: 10 pontos por produto 
Abaixo de 49,99% da meta exigida no mês: 15 pontos por produto 

 
 

16.8.2. Indicador de Artefato Recusado:  
  

INDICADOR DE NÍVEL 
DE SERVIÇO 

ARTEFATOS RECUSADOS 

DESCRIÇÃO Indicador de qualidade de cada artefato entregue 

PERIODICIDADE Mensal 

MECANISMO DE 
CÁLCULO 

Número de artefatos recusados  

UNIDADE DE MEDIDA Número de artefatos recusados 

META EXIGIDA Indicador deve ser igual a 0 

INSTRUMENTO DE 
MEDIÇÃO 

Relação dos artefatos entregues pela CONTRATADA, contendo o 
número da OS, artefato, se aceito ou não e o responsável da 
CONTRATANTE pela homologação. 

FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega mensal dos artefatos, e 
submeter a um responsável indicado pela CONTRATANTE pela avaliação 
e aprovação. 

PONTUAÇÃO PARA 
GLOSAS 

5 pontos por artefato recusado 
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17. DAS PENALIDADES 

17.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar 
e contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

17.1.1. Apresentar documentação falsa;  

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

17.1.3. Falhar na execução do contrato;  

17.1.4. Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;  

17.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;  

17.1.6. Não mantiver a proposta; 

17.1.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

17.1.8. Cometer fraude fiscal;  

17.1.9. Fizer declaração falsa. 

17.2. Para condutas descritas nos subitens 17.1.1, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, 17.1.8 ou 
17.1.9 será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato; 

17.3. O retardamento da execução previsto no subitem 17.1.2, estará configurado quando a 
CONTRATADA: 

17.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, 
contados da data constante na ordem de serviço; 

17.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) 
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

17.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de 
que trata o subitem 17.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 17.7.  

17.5. A falha na execução do contrato prevista no subitem 17.1.3 estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 
17.7 desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e 
alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

GRAU DA 
INFRAÇÃO 

PONTOS DA 
INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

Tabela 1 

17.6. O comportamento inidôneo previsto no subitem 17.1.5 estará configurado quando a 
CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, 
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 
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17.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como 
por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir 
material licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por 
tarefa designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo previstos em 
contrato, sem autorização prévia. 

1 Por item e por 
ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar 
da FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

3 Por item e por 
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formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 
termos e prazos estipulados. 

1 Por dia 

Tabela 3 

 

17.8. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de 
impedimento de licitar e contratar estabelecida no item 17.1 desta cláusula. 

17.9. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a 
contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

17.10. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação 
de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015; 

17.11. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do 
pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual 
eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro; 

17.12. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a 
diferença será descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 

17.13. Caso a faculdade prevista no item 17.11 não tenha sido exercida e verificada a 
insuficiência da garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo 
remanescente será descontado de pagamentos devidos ao contratado; 

17.14. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 
17.12 e 17.13 acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 

17.15. Decorrido o prazo previsto no item 17.14, o contratante encaminhará a multa para 
cobrança judicial; 

17.16. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para 
o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis, a contar da solicitação da contratante; 

17.17. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a 
retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

18. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

18.1. TÉCNICA OPERACIONAL 
18.1.1. A LICITANTE deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho de 

atividades pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 
Privado; 

18.1.2. Será considerada compatível para comprovação da qualificação técnica operacional da 
empresa a experiência em serviço de desenvolvimento ou sustentação de sistemas em 
tecnologia PHP Plataforma Scriptcase; 

18.1.3. Será considerado compatível com a quantidade o atestado que apresentar, no mínimo, 
40% (quarenta por cento) da quantidade de Pontos de Função (PF) e de Unidade CPRH de 
Serviço (UCS) objetos desta contratação; 

18.1.4. Para fins da comprovação da capacidade da LICITANTE, também serão aceitos: atestados 
em homem hora (HH), considerando, para efeito de conversão, a proporção de 2 (duas) 
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HH para 1 (um) PF e atestados em homem hora (H/H), na proporção de 1 (um) H/H para 1 
(uma) UCS; 

18.1.5. A compatibilidade com a quantidade poderá ser feita em atestado individual ou através 
da soma das quantidades indicadas em cada um dos atestados apresentados; 

18.1.6. Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome; 
18.1.7. A comprovação dos quantitativos solicitados no subitem 18.1.3 se dará conforme 

especificado no quadro abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 
QUANTIDADE MÍNIMA DE UCS 

OU PONTOS DE FUNÇÃO A 
COMPROVAR 40% 

1 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM SCRIPTCASE (PHP) 

PF 6.000 

 Quantidade mínima a comprovar 
em: PF 40% de 6.000 = 2.400 PF 
ou UCS 40% de 6.000 x 2H/H = 
4.800 UCS  

2 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM C# /.NET 

PF 30 
 Quantidade mínima a comprovar 
em: PF 40% de 30 = 12 PF ou UCS 
40% de 30 x 10H/H = 120 UCS  

3 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM MAPSERVER 

PF 30 
 Quantidade mínima a comprovar 
em: PF 40% de 30 = 12 PF ou UCS 
40% de 30 x 10H/H = 120 UCS  

4 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO UTILIZANDO MOBILE 
SISTEMA OPERACIONAL ANDROID E IOS 

PF 200 
 Quantidade mínima a comprovar 
em: PF 40% de 200 = 80 PF ou UCS 
40% de 200 x 14H/H = 1.120 UCS  

5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS 
- TREINAMENTO 

UCS 50 
 Quantidade mínima de UCS a 
comprovar = 40% de 50 = 20 UCS   

6 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS 
- SUPORTE 

UCS 900 
 Quantidade mínima de UCS a 
comprovar = 40% de 900 = 360 
UCS   

7 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS 
- ESPECIFICAÇÃO DE NEGOCIO  

UCS 2800 
 Quantidade mínima de UCS a 
comprovar = 40% de 2.800 = 1.120 
UCS   

 
 

18.1.8. Sob o aspecto qualitativo, a LICITANTE deverá comprovar experiência na prestação de 
serviços de desenvolvimento ou sustentação de sistemas de informação com volume igual 
ou superior a 40% da quantidade de pontos de função (PF) objeto desta contratação – 
sendo aceitas, também, as modalidades e equivalências descritas no item 18.1.4 deste 
Termo de Referência, utilizando processos de desenvolvimento de software, com base em 
normas técnicas, padrões e modelos de referência usuais no mercado, tais como CMMI 
(Capability Maturity Model Integration) no mínimo nível 2, ou MPS.BR (Melhoria de 
Processos do Software Brasileiro) no mínimo nível G, ou comprovar mediante atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado a adoção de processo de 
desenvolvimento de software compatível com os padrões do CMMI ou MPS- BR.  

 
18.2. TÉCNICA PROFISSIONAL 

 
18.2.1. Apresentar relação da equipe técnica composta por, no mínimo: 
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PROFISSIONAL QUANT. 
MÍNIMA 

FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA 

SCRUM MASTER 01 Nível Superior na área 
de Ciência da 
Computação, Sistemas 
de Informação, 
Tecnologia da 
Informação ou 
Engenharia da 
Computação. 

Metodologias Ágeis como 
SCRUM 

ANALISTA DE 
SISTEMAS 

05 Nível Superior na área 
de Ciência da 
Computação, Sistemas 
de Informação, 
Tecnologia da 
Informação ou 
Engenharia da 
Computação. 

 
 

--- 

DESENVOLVEDOR 05 Nível Superior na área 
de Ciência da 
Computação, Sistemas 
de Informação, 
Tecnologia da 
Informação ou 
Engenharia da 
Computação. 

 Utilização de 
ferramentas de 
desenvolvimento -  
Scriptcase, Visual Studio, 
MapServer e Mobile 
(Android e IOS) 
 Utilização e 
manipulação de banco de 
dados MYSQL 
 Desenvolvimentos de 
sistemas web 
 Metodologias Ágeis 
como SCRUM 

 
 

18.2.2. Apresentar, também, para a equipe técnica, comprovação em: 
18.2.2.1. Curso na linguagem PHP, com carga horária mínima de 40 horas - mínimo 05 

(cinco) pessoas da equipe;  
18.2.2.2. Curso de MYSQL, com carga horária mínima de 16 horas - mínimo 05 (cinco) 

pessoas da equipe; 
18.2.2.3. Curso na Ferramenta Scriptcase, com carga horária mínima de 16 horas - mínimo 

05 (cinco) pessoas da equipe; 
18.2.2.4. Curso na linguagem Mobile (Android/IOS), com carga horária mínima de 40 

horas - mínimo 01 (uma) pessoa da equipe;  
18.2.2.5. Curso na tecnologia MapServer, com carga horária mínima de 16 horas -mínimo 

01 (uma) pessoa da equipe; 
18.2.2.6. Certificação Microsoft Programming in C# - mínimo 01 (uma) pessoa da equipe; 
18.2.2.7. Certificação CSM (Certified Scrum Master), concedida por profissional 

credenciado pela Scrum Alliance - mínimo 01 (uma) pessoa da equipe deve possuir a 
certificação com validade vigente. 
 

18.2.3. Perfil da equipe técnica: 
SCRUM MASTER 
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Serviço de Líder de Projeto: 

 Para a realização deste serviço a CONTRATADA deverá alocar profissional com o 
perfil de Líder de Equipe e de Projetos. O gerenciamento de equipe e projetos 
compreenderá todos os seus processos: início, planejamento, execução, controle e 
fechamento, seguindo a metodologia de desenvolvimento de sistemas da 
CONTRATANTE e a do SCRUM, conforme características gerais a seguir 
planificadas; 

 Este serviço será realizado em conjunto com a Coordenação de TI da 
CONTRATANTE; 

 Os projetos serão definidos e entregues para o início do seu gerenciamento de 
acordo com a necessidade e prioridade da CONTRATANTE; 

 O serviço a ser prestado é de natureza técnica e envolve de um modo geral a 
identificação e a análise de problemas, a formulação de alternativas de solução e 
os seus detalhamentos, na forma de um plano de ação, aprovado pela 
CONTRATANTE, bem como a implementação deste plano, com o indispensável 
acompanhamento e avaliação dos resultados, por projetos; 

 O serviço poderá ser solicitado 8 horas por dia, 5 dias na semana, em horário 
comercial; 

 Alguns desses serviços, em virtude de emergência ou manutenção, poderão ser 
prestados à noite ou nos finais de semana. 

Atividades Básicas: 

 Elaborar o Plano de Gerenciamento de Projeto ou adequar o projeto a um plano 
preexistente, e mantê-los atualizados; 

 Participar de reuniões de definição de projetos internas ou externas à 
CONTRATANTE; 

 Fazer e convalidar estimativas de custo e prazo do projeto utilizando pontos de 
função para projetos de desenvolvimento, manutenção e implantação de 
sistemas; 

 Elaborar e acompanhar o cronograma do projeto; 

 Acompanhar o trabalho da equipe e resolver problemas referentes à integração, 
custos, comunicação, escopo, qualidade, risco, tempo, recursos humanos e 
aquisições; 

 Identificar e alocar recursos profissionais à equipe de projeto; 

 Revisar documentação do projeto; 

 Analisar escopo do projeto; 

 Avaliar e acompanhar os riscos do projeto; 

 Verificar a conformidade do projeto com as normas e padrões definidos pela 
CONTRANTE; 

 Registrar ocorrências durante o desenvolvimento do projeto; 

 Avaliar impacto do projeto no ambiente tecnológico da CONTRATANTE; 

 Solicitar aos Gerentes a marcação de reuniões e apresentações; 

 Colher e registrar as métricas de projeto; 

 Elaborar relatórios gerenciais e estatísticos; 

 Participar das homologações; 

 Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 
 
ANALISTA DE SISTEMAS 
Serviço: 
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 Para a realização deste serviço a CONTRATADA deverá alocar profissionais com o 
perfil de Analista de Sistemas, com escopo de trabalho conforme características a 
seguir planificadas; 

 O Analista de sistemas é responsável pelo alinhamento entre as áreas de negócios 
e a área de TI. Esse especialista é fundamental para a inovação dos produtos e 
processos, e avanços dos resultados. Atua na elaboração de plano estratégico das 
áreas de negócios e nos relacionamentos, o que requer uma análise do contexto, 
com o objetivo de elaborar recomendações de ações e soluções. Realiza estudos 
de viabilidade de negócios e inovações. Com competências pessoais a destacar, 
como capacidade de síntese, visão sistêmica e saber ouvir. Deve adquirir 
conhecimento do Negócio da CONTRATANTE e como o mesmo está apoiado em 
seus sistemas computacionais, bem como das funções suportadas por cada um 
dos sistemas implantados, suas fronteiras e integrações; 

 O serviço poderá ser solicitado 8 horas por dia, 5 dias na semana, em horário 
comercial; 

 Alguns desses serviços, em virtude de emergência ou manutenção, poderão ser 
prestados à noite ou nos finais de semana. 

Atividades Básicas: 

 Identificar e propor melhorias nos sistemas aplicativos existentes, visando adequá-
los às novas necessidades de negócio ou novas tecnologias; 

 Participar de reuniões de definição de projetos internas ou externas à 
CONTRATANTE; 

 Realizar levantamento e detalhamento dos requisitos funcionais do sistema com 
os usuários por meio de reuniões ou análise de documentação; 

 Realizar Estudos de Viabilidade; 

 Especificar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais dos sistemas; 

 Elaborar e/ou validar documento de visão juntamente com a Fábrica de Software 
contratada para a manutenção e desenvolvimento de sistemas; 

 Estimar esforço, recursos e prazos utilizando Análise de Pontos de Função; 

 Apoiar o Coordenador Técnico na validação das planilhas de contagem de pontos 
de função apresentadas pela Fabrica de Software contratada para a manutenção e 
desenvolvimento de sistemas; 

 Validar o modelo de dados proposto pela Fábrica de Software contratada junto à 
Área de Administração de Dados da CONTRATANTE; 

 Validar protótipo das interfaces de usuário dos sistemas, com base nos requisitos 
levantados; 

 Validar os documentos de requisitos, de casos de uso, de testes e demais 
documentos contratados à Fábrica de Software; 

 Especificar na forma de diagramas ou texto as soluções idealizadas quer tratem de 
alteração ou implementação de programas, scripts ou procedures; 

 Arquivar documentos relativos ao trabalho executado; 

 Registrar ocorrências durante o desenvolvimento contratado à Fábrica de 
Software (problemas e mudanças de escopo); 

 Elaborar e/ou atualizar a documentação referente às regras de negócio dos 
sistemas; 

 Elaborar material de treinamento e suporte para usuários e mantenedores do 
sistema; 

 Realizar treinamento para usuários e mantenedores do sistema; 

 Realizar atividades de implantação dos sistemas; 
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 Realizar os testes de homologação dos aplicativos entregues pela Fábrica de 
Software que validem os requisitos levantados para o sistema; 

 Verificar se os códigos fontes e demais artefatos exigidos foram atualizados nos 
repositórios da CONTRATANTE após as intervenções da Fábrica de Software; 

 Executar as atividades de gerência de configuração de software sob sua 
responsabilidade definidas no Plano de Gerenciamento de Configuração de 
Software da CONTRATANTE; 

 Produzir informações estatísticas ou gerenciais a partir das bases de dados 
existentes; 

 Avaliar impacto do sistema no ambiente de homologação e produção e elaborar 
documento de impacto; 

 Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 
 
DESENVOLVEDOR 
Serviço: 

 Para a realização deste serviço a CONTRATADA deverá alocar profissionais com o 
perfil de Desenvolvedor de Sistemas, com escopo de trabalho conforme 
características a seguir planificadas; 

 O Desenvolvedor é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas especificados 
pelos analistas. Com competências pessoais a destacar, como capacidade de 
síntese, visão sistêmica e saber ouvir. Deve adquirir conhecimento do Negócio da 
CONTRATANTE e como o mesmo está apoiado em seus sistemas computacionais, 
bem como das funções suportadas por cada um dos sistemas implantados, suas 
fronteiras e integrações; 

 O serviço poderá ser solicitado 8 horas por dia, 5 dias na semana, em horário 
comercial; 

 Alguns desses serviços, em virtude de emergência ou manutenção, poderão ser 
prestados à noite ou nos finais de semana. 

Atividades Básicas: 

 Listar ou ler as especificações de programas, que foram detalhadas por um 
analista de sistemas; 

 Analisar o problema e a melhor forma para solucioná-lo; 

 Codificar as instruções para uma linguagem de computador; 

 Testar todo o sistema, através de simulação, para verificar falhas e possíveis 
adequações; 

 Identificar e propor melhorias nos sistemas aplicativos existentes, visando adequá-
los às novas necessidades de negócio ou novas tecnologias; 

 Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 
 

18.2.4. Para todos os profissionais da equipe técnica comprovar o curso de nível superior por 
meio de Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior nas áreas de Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da 
Informação ou Engenharia da Computação, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC; 

18.2.5. A formação complementar deve ser comprovada por certificados ou declarações 
emitidas por instituições de ensino; 

18.2.6. A experiência profissional poderá ser comprovada por atestados, anotações de 
responsabilidades técnicas, declarações, certificados ou declarações na carteira de 
trabalho que demonstrem a execução das atividades exigidas. Os documentos devem ser 
expedidos por pessoa Jurídica; 
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18.2.7. A CPRH se reserva ao direito de diligenciar o(s) atestado(s) apresentado(s), podendo 
solicitar contrato(s) e nota(s) fiscal(is) relativa(s) aos serviços executados e constantes 
no(s) respectivo(s) atestado(s), para fins de validação, adotando as medidas 
administrativas e/ou legais cabíveis, conforme o caso; 

18.2.8. As Certificações apresentadas serão objeto de análise quanto ao conteúdo, a 
autenticidade, e a validade, para fins de aceitação pela CPRH, sendo passível das punições 
cabíveis na forma da lei, quando da constatação de falsidade das mesmas; 

18.2.9. No momento de eventual substituição de profissionais a CONTRATADA deverá 
encaminhar previamente à CONTRATANTE os currículos de profissionais, atendendo aos 
perfis acima descritos para apreciação da CPRH; 

18.2.10. Toda a documentação referente à qualificação técnica operacional e técnica 
profissional será analisada pela Unidade de Sistema da Informação – USIN e a 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, que emitirá um 
parecer conclusivo;  

18.2.11. Em razão da especificidade inerente aos serviços requisitados, os profissionais 
que exercerão as funções técnicas deverão integrar o quadro permanente da 
CONTRATADA. TAL VÍNCULO DEVERÁ SER COMPROVADO NO MOMENTO DA 
ASSINATURA DO CONTRATO através de cópia de carteira profissional ou ficha funcional 
devidamente assinada ou constar o nome do técnico em seu CONTRATO social; 

18.2.11.1. Entende-se por integrantes do quadro permanente da empresa, para efeito de 
interpretação do artigo 30, § 1º da Lei nº 8.666, além dos profissionais que tenham 
vínculo empregatício ou societário com a licitante, aqueles que sejam a elas 
vinculadas mediante CONTRATO de prestação de serviços, celebrado de acordo com 
a legislação civil comum. 

18.2.12. No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem 
poderá ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração; 

18.2.13. Justifica-se a comprovação de experiência em prestação de serviços 
compatível com o objeto da contratação, levando em consideração as especificidades do 
ambiente tecnológico da CPRH, as responsabilidades da CPRH e da CONTRATADA, o nível 
de criticidade e complexidade dos serviços a serem executados e o desempenho 
esperado da CONTRATADA. Assim, busca-se contratar empresa que tenha experiência na 
realização das atividades associadas ao objeto desta contratação, preocupação com a 
prestação de serviços utilizando profissionais com os devidos conhecimentos e 
especialidades; 

18.2.14. O número mínimo de profissionais especificados como requisito é plenamente 
factível e necessário para aferição do desempenho da LICITANTE, indispensável para 
medir o grau de compatibilidade das propostas técnicas ao interesse público; 

18.2.15. O setor responsável pela comprovação dos documentos apresentados pela 
LICITANTE deve ser o Setor de Contratos que pode solicitar apoio da equipe técnica da 
Gerência de Sistemas da Informação da CONTRATANTE para validar a documentação 
apresentada; 

18.2.16. Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro 
permanente do licitante, o sócio, o administrador, o diretor, o empregado devidamente 
registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços, com 
CONTRATO escrito firmado com o LICITANTE. 

 

19. DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TRANSIÇÃO CONTRATUAL 
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19.1. A transferência de conhecimento para a CONTRATANTE, no uso das soluções 
desenvolvidas pela CONTRATADA, deverá ser viabilizada, sem ônus adicionais para a 
CONTRATANTE, em eventos específicos para transferência de conhecimento, 
preferencialmente em ambiente disponibilizado pela CONTRATADA, e baseado em documentos 
técnicos e/ou manuais específicos do ambiente da CONTRATANTE; 

19.1.1. Ao longo da execução do Contrato, sempre que necessário, a CONTRATANTE poderá 
solicitar a realização de um evento específico para transferência de conhecimento à 
CONTRATADA; 

19.2. A CONTRATADA deverá apresentar, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do 
término de seu contrato, um plano para transferência de conhecimentos e tecnologias para os 
servidores da CONTRATANTE; 

19.2.1. O plano de transferência de conhecimentos e tecnologias deverá conter, pelo menos, a 
revisão de toda a documentação gerada de todos os serviços prestados, acrescidos de 
outros documentos que, não sendo artefatos previstos em metodologia, sejam adequados 
ao correto entendimento do serviço executado; 

19.3. O fato da CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer 
informação ou dado solicitado pela CONTRATANTE, que venha a prejudicar, de alguma forma, o 
andamento da transição das tarefas e serviços, constituirá quebra de contrato, sujeitando-a as 
obrigações em relação a todos os danos causados à CONTRATANTE por esta falha; 

19.4. Em ocorrendo nova licitação, a CONTRATADA signatária do contrato em fase de 
expiração, assim considerado o período dos últimos 60 (sessenta) dias de vigência, deverá 
repassar para a vencedora do novo certame, por intermédio de eventos formais, os 
documentos necessários à continuidade da prestação dos serviços, bem como esclarecer 
dúvidas a respeito de procedimentos no relacionamento entre a CONTRATANTE e a nova 
CONTRATADA. 

20. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

20.1. Consórcios são associações corporativas nas quais duas ou mais pessoas jurídicas unem 
esforços visando concretizar um objeto específico. Esse conceito decorre do disposto no art. 
278 da Lei n. 6.404/76. 

20.2. A vedação à participação de consórcios fundamenta-se por tratar-se de contratação 
comum para empresas atuantes neste mercado, sendo usual a participação de empresas que, 
em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante às qualificações técnica e econômico-
financeira e demais condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que 
não tornará restrito o âmbito de possíveis licitantes.  

20.3. A vedação à participação de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, 
visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado 
envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, nas quais as empresas, 
isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação previstos em edital.  

20.4. O objeto em questão não demanda aglutinação de competências conexas e específicas 
em demasia, pois a contratada deve ter apenas competência para a prestação de serviço 
compatível com Desenvolvimento e Manutenção (corretiva e evolutiva) de Sistemas. 

20.5. A vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que 
melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, 
economicidade e moralidade. A reunião de empresas em consórcio que, individualmente, 
poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes participantes e poderia, 
eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular os preços nas 
licitações. Assim, no presente caso, a vedação de participação de consórcios visa afastar 
possível restrição à competição e proporcionar a obtenção de proposta mais vantajosa (art. 3º, 
§ 1º, I). 
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21. DO REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO (PREPOSTO) 

21.1. Para a coordenação dos serviços e para a gestão administrativa do Contrato, em 
conformidade com o Art. 68 da Lei 8.666/1993 (Art. 68. O contratado deverá manter preposto, 
aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do 
contrato.), a CONTRATADA deverá indicar um representante administrativo e um eventual 
substituto e contar com a anuência da CONTRATANTE. Este representante deverá estar 
disponível nos dias e horários pactuados, nas dependências da CONTRATANTE, e acessível por 
meio de contato telefônico nos demais com as seguintes atribuições: 

21.1.1. Realizar a gestão das demandas referentes à Administração do Contrato; 
21.1.2. Acompanhar a execução das demandas; 
21.1.3. Assegurar-se de que as determinações da CONTRATANTE sejam disseminadas e 

cumpridas pela CONTRATADA e com vistas à alocação dos recursos necessários para 
execução das Ordens de Serviços; 

21.1.4. Informar a CONTRATANTE os problemas de qualquer natureza que possam impedir o 
bom andamento dos serviços; 

21.1.5. Elaborar documentos (relatórios gerenciais e outros) referentes ao acompanhamento da 
execução e fechamento mensal dos serviços; 

21.1.6. Executar os procedimentos administrativos referentes aos recursos alocados para 
execução dos serviços contratados. 

 

22. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

22.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado menor preço por lote. 
 

23. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

23.1. A licitação deverá ser realizada na modalidade Pregão Eletrônico. 
 

 
Recife, 19 de Julho de 2022. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Romildo Bezerra Porto 

Coordenador de Tecnologia da  
Informação e Comunicação – CTIC/CPRH 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – REGISTROS HISTÓRICOS 
 

Como base histórica para definirmos a quantidade anual de cada serviço, levamos em consideração o 
último Contrato, 20/2017, o qual terá a sua vigência em 02/05/2022: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QTDE 

ANUAL 

1 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO UTILIZANDO A PLATAFORMA 
SCRIPTCASE (PHP) 

PF 7.350 

2 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM C#/.NET 

PF 50 

3 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM MAPSERVER 

PF 58 

4 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
TREINAMENTO 

UCS 100 

5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
SUPORTE 

UCS 2.112 

6 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
ESPECIFICAÇÃO DE NEGÓCIO 

UCS 5.375 

 

Consideramos, também, o histórico da média (A) de uso de cada serviço nos últimos 4 anos (2017-2021) 
do referido contrato, além do orçamento disponível de R$ 1.973.391,25, segue os valores atuais 
propostos (B): 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QTDE QTDE 

ANUAL 
(A) 

ANUAL 
(B) 

1 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO UTILIZANDO A PLATAFORMA 
SCRIPTCASE (PHP) 

PF 7.063 6.000 

2 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM C#/.NET 

PF 0 30 

3 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM MAPSERVER 

PF 21 30 

4 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
TREINAMENTO 

UCS 18,75 50 
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5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
SUPORTE 

UCS 1.615,06 900 

6 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
ESPECIFICAÇÃO DE NEGÓCIO 

UCS 4.209,87 2800 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – AMBIENTE COMPUTACIONAL 

 

Servidor de 

Desenvolvimento / 

MapServer 

Windows Server 2008 R2 Standard 64bits - Intel Xeon CPU E5-2637 v4 @ 3.50GHz 
(4 processadores) - 32GB RAM - 2 discos virtuais de 500GB. 

IIS v7.5 

Apache v2.4.33 PHP 7.0.32 

Apache v2.2.8 Scriptcase5.2 

Apache v2.2.16 Scriptcase6.0 

Apache v2.4.25 Scriptcase 9.3.012  

Apache Tomcat 8.0.21 

Apache MS4W Web Server 2.2.19 

MySQL v5.1.73 

PostgreSQL Server 9.0 

SQL SERVER 2008 EXPRESS 

Servidor de Teste / 

MapServer 

Windows Server 2008 R2 Standard 64bits - Intel Xeon CPU E5-2637 v4 @ 3.50GHz 
(4 processadores) - 16GB RAM - 3 discos virtuais de 250GB, 100GB e 50GB. 

IIS 7 

Apache v2.4.29 PHP 7.0.32 

Apache Scriptcase5 v2.2.8 PHP 5.2.1 

Apache Tomcat 8.0.21 

Apache MS4W Web Server 2.2.9 

MySQL Server 5.1.63 

PostgreSQL Server 9.3 

Servidor de Produção 

SILIAweb / 

MapServer 

Windows Server 2008 R2 Standard 32bits - Intel Xeon CPU E5-2637 v4 @ 3.50GHz 
(4 processadores) - 16GB RAM - 3 discos virtuais de 600GB, 500GB e 500GB. 

IIS v7.0.6  

Apache v2.4.33 HTTPS PHP 7.0.32 

Apache v2.4.33 HTTPS PHP 7.0.32 

Apache v2.4.33 HTTPS PHP 7.1.17 
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Apache MS4W Web Server v2.2.9 

PHP v5.2.12 (IIS) 

Servidor de Produção 

SILIA / MapServer 

Windows Server 2008 R2 Standard 32bits - Intel Xeon CPU E5-2637 v4 @ 3.50GHz 
(4 processadores) - 8GB RAM - 2 discos virtuais de 400GB e 500GB. 

Apache v2.2.8 PHP 5.2.10 

Apache v2.4.33 PHP 7.1.17 

Apache MS4W Web Server 2.2.9 PHP 5.2.6 

Apache Tomcat 8.0.24 

Servidor de Produção 

de Banco de Dados 

Windows Server 2008 R2 Standard 64bits - Intel Xeon CPU E5-2637 v4 @ 3.50GHz 
(8 processadores) - 32GB RAM - 3 discos virtuais de 120GB, 100GB e 350GB. 

MySQL v5.1.63 

PostgreSQL Server 9.0 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – SISTEMAS APLICATIVOS 

 

I. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA CPRH 

 

a. Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental - SILIA 

Principal sistema da CPRH, atendendo aos servidores, comissionados e terceirizados de 
diversos setores. Contém o controle de processos Administrativos, Licenciamento, 
Ouvidoria, além de outros.  

Módulos:  

Início: Gerencia os processos do setor, para perfis de Gerente, e do usuário, controlando 
quantidade e prazos para atendimento. Distribui as licenças emitidas para que seja 
efetuada a assinatura digital, verificando se há pendências no pagamento ou autos de 
infração para o empreendedor. Exibe relatório de licenças ambientais assinadas 
digitalmente. Controla o aceite/recusa/cancelamento da tramitação de processos. 
Permite geração de relatório contendo as permissões de usuários do setor e 
subordinados. Efetua a manipulação dos processos: tramitação entre setores, 
arquivamento, cancelamento, vistoria, minuta de licença, conclusão, distribui o processo 
dentro do setor, manipula parecer técnico, digitaliza, manipula prazos, modifica 
situação, altera dados do processo, registra custos adicionais, imprime dados do 
processo; 

Processos: Efetua o controle e a geração de boletos, cadastro de processos, consulta 
pendências de débitos ambientais, controla as solicitações do SGRI – Sistema de 
Gerenciamento de Resíduos Industriais, possibilita consulta diversas – processos, 
licenças, anexos, ofícios, tramitações, termo de compromisso, vistoria, autos de 
infração; 

Monitoramento: Mantém o cadastro das Bacias Hidrográficas, Rios e Reservatórios de 
águas e monitora a qualidade desses mananciais; 

Licenciamento: Controla a geração, correção e cancelamento de licenças ambientais, 
emite relatórios – licenças a vencer, vencidas, vencidas por tipologia, emitidas por 
região de desenvolvimento, gera boletos diversos – custos adicionais, 2ª via de licenças, 
adicional de licença, adicional de vistoria, boleto complementar e reenquadramento. 
Altera dados do boleto e exibe histórico dos boletos vinculados. Controla os dados do 
Empreendedor, Empreendimento e Responsável Técnico; 

SILIAweb: Controla os processos e licenças emitidas pelo Sistema de Licenciamento 
Ambiental a Distância, disponibilizado no Portal da CPRH. Controla as exigências e 
documentações básicas por atividade. Valida e notifica os responsáveis que são 
cadastrados por este sistema. Efetua a baixa do empreendimento e bloqueio. 

Queima Controlada: Controla as Autorizações solicitadas através do sistema de Queima 
Controlada, disponibilizado no Portal da CPRH. 

Georreferência: Permite navegar e consultar em ambiente georeferenciado (MAP 
SERVER) os empreendimentos, as bacias hidrográficas, rios, municípios, pólos de 
desenvolvimento, atividades potencialmente poluidoras, permitindo inclusive acessar os 
mapas através de ligação por parâmetros ao Google Map. 
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Fiscalização: Controle de Autos de Infração e Intimação. Cancelamento de Licenças. 
Controle de termos de compromisso. Geração de cartas de notificação – licenças 
expiradas, vencidas, a vencer; 

DOF: Controla, gerencia, emite documento obrigatório de Transporte de Carga de 
Origem Florestal. Observação: Paralisado por determinação do MMA até haver 
padronização Nacional, mas é preciso compatibilizar com a mudança da Legislação 
Ambiental. 

TFAPE: Gerenciamento do Cadastro Estatual de Atividades Potencialmente Poluidoras 
do Estado de Pernambuco – CEAPP/PE. Gerencia os boletos abertos, pagos e 
arrecadação. Controla as empresas, responsáveis, boletos, empreendimentos. Gera 
relatórios de empresas por atividade, município, porte ou regime jurídico.  

Manutenção: Controle do enquadramento da CPRH, de acordo com a Lei 14.249 de 17 
de dezembro de 2010, com as alterações da Lei Estadual 14.549/2011, e Instruções 
Normativas 005/2012 e 006/2012. 

Indicadores: Permite que o sistema gere informações de apoio a gestão com indicadores 
de desempenho da agência e seus recursos produtivos (análise ambiental, fiscalização, 
licenciamento, etc.). 

Financeiro: Gerencia e administra o erário proveniente da arrecadação de taxas e 
multas - boletos de licenciamento e laboratório, conciliação bancária, cálculo de multa 
do auto de infração, atualização anual da taxa de licenciamento. Mantém o controle de 
débitos ambientais e cobrança bem como as inscrições na dívida ativa do estado. Gera 
relatórios de boletos pagos, abertos, reemitidos, vencidos, outras receitas. Exibe resumo 
mensal, receitas diárias e por código contábil. Gerencia convênios, contratos, 
empenhos, receitas, despesas, demonstrativo, orçamento, programa, projeto, atividade, 
meta, medidas, ficha de planejamento, região, fornecedor, códigos contábeis, categoria 
de despesa, grupo de despesa, tipo de despesa, elemento de despesa, fonte de recurso, 
modalidade empenho, modalidade de licitação. Além de gerenciar as diárias e veículos. 

Administração: Controla parâmetros do sistema, grupos, usuários e permissões, setores, 
módulos, log de transações, categorias, órgãos e secretarias do estado, bacias 
hidrográficas, municípios, unidades de medidas e monetárias. Controla dados gerenciais 
da TFAPE, Licenciamento, Processos e CNAE – Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas. 

Assinatura Digital: Serviço que permite realizar assinatura digital em documentos, 
especialmente das licenças ambientais geradas em pdf. 

 

Escopo do Serviço: 

Gerenciamento; 
Levantamento de Requisitos;  
Análise; 
Implementação; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Alta.  

Plataforma tecnológica:  
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Apache; 
PHP/Scriptcase; 
HTML/CSS, Javascript, MySQL, PostgreSQL, MapServer, C#, framework .net 4.5, ASP.  

 

b. Treinamento/Certificados 

Controle, registro e gestão de treinamentos realizados pela CPRH. Mantém os cursos e 
alunos, além de efetuar a impressão de certificados. 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Baixa.  

Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
HTML/CSS; 
Javascript; 
MySQL.  

 

c. CNDA – Certidão Negativa de Débitos Ambientais 

Controla, gerencia e emite Certidão Negativa de Débito Ambiental no Estado de 
Pernambuco. Permite o cadastro de responsáveis e estabelecimentos para a emissão da 
CNDA. 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Levantamento de Requisitos; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Baixa.  

Plataforma tecnológica: 

IIS; 
HTML/CSS; 
Javascript; 
ASP; 
MySQL.  

 

d. SGRI – Sistema de Gerenciamento e Controle de Resíduos Industriais 

Recepciona, armazena, controla e monitora as declarações anuais de resíduos sólidos de 
indústrias. O sistema permite que a Declaração Anual de Resíduos Sólidos Industriais - 
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DARSI seja enviada online de forma complementar aos dados do processo de 
licenciamento industrial na fase de operação produtiva. 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Levantamento de Requisitos; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade: 

Alta.  

Plataforma tecnológica: 

IIS; 
HTML/CSS; 
Javascript; 
ASP; 
MySQL.  

e. CEAPP/PE (TFAPE) – Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras 

Cadastro, manutenção e controle do Cadastro das Atividades Potencialmente Poluidoras 
no Estado de Pernambuco – CEAPP/PE. Gerencia a geração de boletos trimestrais das 
empresas que devem efetuar o pagamento da Taxa Controle Fiscalização Ambiental - 
TFAPE, instituída pela Lei nº 13.361. 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Levantamento de Requisitos; 
Implementação; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Alta.  

Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
MySQL.  

 

f. Sistema de Visitantes 

Controle, registro de visitantes e atendimento ao público, contendo relatório de visitas 
por datas, visitante ou visitado. 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Baixa.  
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Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
HTML/CSS; 
Javascript; 
Flash/Action Script; 
MySQL 

 

g. Queima Controlada 

Controle das Safras, fornecedores (queima solidária), Usinas e emissão dos boletos e 
Autorizações, referente uso do fogo controlado em propriedades e posses rurais no 
Estado de Pernambuco.  

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Baixa.  

Plataforma tecnológica: 

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
MySQL. 

 

h. Sistema de Licenciamento Ambiental Eletrônico a Distância - SILIAweb 

Atende, de forma rápida, os pedidos de licenciamento ambiental para todos os tipos de 
Licença, além de, também, atender ao licenciamento de baixo potencial poluidor, por 
meio de procedimentos simplificados. Tudo através da Solicitação de Licença, Geração 
de Boleto, Inclusão de Documentação, permitindo inclusive a renovação da licença.  

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Levantamento de Requisitos; 
Implementação; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Alta.  

Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
MySQL. 

 

i. Sistema de Nomeados da CPRH 
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Controla e gerencia os servidores que foram nomeados no concurso da Agência, além de 
gerar no formato da Secretaria de Administração – SAD o arquivo para nomeação dos 
concursados. 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Baixa.  

Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
MySQL. 

 

j. Aplicativo Deu Praia 

O aplicativo Deu Praia PE, onde a população poderá consultar informações sobre a 
liberação das praias do estado, com informações sobre o petróleo, coliformes e outros 
elementos presentes ou não na água dos 187 km de extensão da zona litorânea de 
Pernambuco. 

O app poderá ser baixado pela Apple Store (iOS) ou Google Store (Android) 
gratuitamente. Os usuários conseguirão conferir as informações mais atualizadas sobre 
a praia que frequentam e verificar se ela está própria para banho. 

 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  

Complexidade:  

Média.  

Plataforma tecnológica:  

Web; 
IOS; 
Android. 

 

k. Sistema de Gestão de Qualidade Ambiental - SGQA 

O SGQA, tem como objetivo geral viabilizar de forma on-line, a solicitação, entrada, 
recepção/distribuição, análise, tratamento, síntese e divulgação, armazenadas em banco 
de dados, relativas à qualidade ambiental dos empreendimentos potencialmente 
poluidores e/ou causadores de degradação ambiental e seus entornos. 

O sistema terá ainda, pontos de integração com o SILIA presencial no que se refere a 
distribuição dos processos. Os demais procedimentos exigidos por Lei (Anexos, Termos 
de Responsabilidade, etc) continuarão da mesma forma. 
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Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  
 

Complexidade:  

Média.  

Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
MySQL. 
 

l. Sistema - P2R2 

O Sistema P2R2 foi elaborado para o Mapeamento das Fontes Poluidoras da Bacia 
Hidrográfica do Rio Ipojuca e Ações de Saneamento do Programa PSA Ipojuca. 

 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  
 

Complexidade:  

Média.  

Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
Postgres. 

 

m. Isenção Ambiental 

Aplicação web dentro do portal da CPRH que possibilita a solicitação, autenticação e 
consultas relacionadas a Isenção Ambiental. 

 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  
 

Complexidade:  

Média.  

Plataforma tecnológica:  
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Apache; 
PHP/Scriptcase; 
MYSQL. 

n. Balneabilidade MMA - API 

Serviço web criado para suportar consultas do Ministério do Meio Ambiente sobre 
informações relacionadas à balneabilidade.   

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  
 

Complexidade:  

Baixa.  

Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP; 
Mysql. 

 

o. Consultas - Portal 

Formulário web disponíveis no portal da CPRH para consultas relacionada a processos, 
licenciamento, auto de infração, CNDA, entre outros. 

 

Escopo do Serviço:  

Gerenciamento; 
Manutenção; 
Administração de Banco de Dados.  
 

Complexidade:  

Baixa.  

Plataforma tecnológica:  

Apache; 
PHP/Scriptcase; 
Mysql. 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – DEMANDA REPRIMIDA 
 

Segue o registro de algumas demandas já existentes: 
 

ASSUNTO DESCRIÇÃO REQUISITANTE 

SILIA - Projetos 

Baixa Automática de Auto de Infração UAIA/CJU 

CI 58/2014 – Informatização das Apreensões e Áreas 
Embargadas 

SFF/DRFB 

CI 78/2014 - Relação de Materiais Apreendidos SFF/DRFB 

Armazenamento de Processos SARQ/DCFP 

Implantação RedeSim CPRH/JUCEPE 

Licenciamento Digital CPRH 

Migração v5-v9 Scriptcase CPRH 

SGQA – Melhorias DTA 

Diárias – Melhorias CGE 

P2R2 – Melhorias DCFP 

Agendamento de Atendimento CPRH 

SILIA Integrado CPRH 

SILIA Aplicativo (Mobile) CPRH 

DARSI/SGRI Migração do sistema DARSI/SGRI DCFP 

SILIA - Melhorias 
Melhorias demandadas no sistema SILIA, aproximadamente 100 
solicitações. CPRH 

SILIAweb - Projetos 
Cancelamento de Licenças Simplificadas SILIAWeb/DCFP 

Licenciamento Digital CPRH 

SILIAweb - 
Melhorias Relação de melhorias demandadas CPRH 

QUEIMA 
CONTROLADA- 

Melhorias Relação de melhorias demandadas UDCF/DRFB 

VISITANTES - 
Projetos Reativação do Sistema CGE 

VISITANTES - 
Melhorias Relação de melhorias demandadas CGE 

PROJETOS - TI 

Manutenção Servidor SILIA CTIC 

Atualização da Documentação Regra de Negócios do SILIA CTIC 

Atualização da Documentação Regra de Negócios do SILIAweb CTIC 

Melhoria do Backup e Restauração dos Sistemas CTIC 

Upgrade da Versão do SCRIPTCASE CTIC 

Manutenção do Servidor de Desenvolvimento CTIC 

Manutenção no Controle de Geração de Senhas dos Sistemas CTIC 

Treinamento aos Gerentes - Controle de Acesso e Permissões CTIC 

Versionamento das Aplicações do SCRIPTCASE - Segurança no 
código dos sistemas CTIC 

Manutenção no ambiente de TESTES, conforme configurações e 
aplicações do ambiente de PRODUÇÃO CTIC 
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Documentação dos impactos nas alteração de aplicações 
fundamentais dos Sistemas  CTIC 

Manutenção na dependência das aplicações dos sistemas do IP 
da máquina CTIC 

Migração dos Servidores da CPRH para a ATI  CTIC 

TFAPE - Melhorias Relação de melhorias demandadas CFA 

CERTIFICADOS - 
Melhorias Relação de melhorias demandadas URHU/CGE 

NOMEADOS - 
Melhorias Relação de melhorias demandadas URHU/CGE 

CNDA - Projetos Migração do sistema ASP para Scriptcase CJU 

CNDA - Melhorias Relação de melhorias demandadas CJU 
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA – METODOLOGIA DE  

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Objetivo 
Estabelecer uma Metodologia de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas (MGDS) que defina um 
conjunto de processos e uma documentação mínima para as atividades de desenvolvimento de 
novos sistemas e manutenção de sistemas legados de informação da CONTRATANTE. Com esta 
metodologia espera-se obter um controle de qualidade e um procedimento ordenado de 
transferência do conhecimento, visando a diminuição da descontinuidade dos trabalhos e dos 
riscos. 
 

1.2 Contextualização 
Durante a elaboração da MGDS, houve a preocupação em estabelecer-se adequado equilíbrio 
entre padrões reconhecidos internacionalmente para desenvolvimento de software e 
gerenciamento de projetos e as necessidades da CONTRATANTE. 
A MGDS baseia-se na combinação de práticas de Extreme Programming (XP) com o uso da 
notação UML para a modelagem de sistemas de informação, e das práticas preconizadas pelo 
Scrum para o gerenciamento de projetos. Todavia, alguns processos do Unified Process (UP) e 
algumas ferramentas de gerência de projetos do PMBOK também são utilizados ao longo da 
definição deste documento. É importante salientar que as abordagens adotadas como base não 
são empregadas integralmente, sendo que delas foram selecionados os artefatos e as práticas 
que melhor se adaptam a CONTRATANTE, levando-se em consideração a natureza e criticidade 
dos sistemas aqui desenvolvidos e a maturidade deste órgão. 
A MGDS pode ser comparada a uma “caixa de ferramentas”, na qual as práticas e artefatos das 
metodologias/frameworks “tradicionais” (Open UP, PMBOK e UML) e “ágeis” (XP e Scrum) 
interagem e são utilizados de forma integrada conforme o contexto do projeto, das equipes e 
dos fornecedores envolvidos. Essa “caixa de ferramentas” representa hoje o conjunto de 
processos para produção de artefatos necessários para todos os projetos de desenvolvimento e 
manutenção de sistemas. 
Deve-se ressaltar que a metodologia aqui definida presume uma elaboração progressiva, 
devendo ser atualizada para refletir o crescimento da maturidade nos processos de 
desenvolvimento de sistemas da CONTRATANTE. 
 

1.3 Aplicação 
A MGDS aplica-se à Unidade de TIC da CONTRATANTE, à empresa de Fábrica de Software e suas 
equipes de Métricas, Teste e Qualidade, contratada pela CONTRATANTE para atuar nas 
atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas, métricas, teste, auditoria e 
qualidade. Entretanto, a forma de condução dos trabalhos (metodologia e organização dos 
processos), a ser utilizada por cada contratada é flexível e de escolha particular. A 
CONTRATANTE preocupa-se com os resultados dos trabalhos (saídas dos processos) que devem 
sempre estar alinhados à esta MGDS. 

 

2. REQUISITOS 

 

2.1 Gestão de Processos e Qualidade de Software 

A Contratada, para a execução do contrato, deverá adotar por um dos seguintes modelos de 

qualidade de Software, de acordo com o certificado compatível com o critério de seleção: 
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a) CMMI (Capability Maturity Model Integration), nível 2 (dois) ou superior, reconhecido 

pelo SEI (Software Engineering Institute), ESI (European Software Institute) ou CRIM (Centre 

de Recherche Informatique de Montreal). 

b) MPS-BR (Melhoria de Processos do Software Brasileiro) de nível “F” ou superior, 

reconhecida pela SOFTEX. 

A escolha do modelo de qualidade deverá ser formalmente comunicada a CONTRATANTE até a 

data de início das atividades contratuais. A contratada poderá alternar a escolha do modelo de 

qualidade, devendo comunicar a CONTRATANTE esta mudança, com 30 dias de antecedência. 

 

2.1.1 CMMI 

Caso opte pelo modelo CMMI, a Contratada deverá empregar e demonstrar (fornecendo 

artefatos, produtos e outras evidências) que na execução dos serviços técnicos contratados 

executa os seguintes processos: 

a) Gerência de configuração (CM); 

b) Medição e análise (MA); 

c) Monitoração e Controle de Projeto (PMC); 

d) Garantia de qualidade do processo e do produto (PPQA); 

e) Gerência de requisitos (REQM); 

f) Planejamento de projetos (PP). 

 

2.1.2 MPS-BR 

De outra forma, caso opte pelo modelo MPS-BR, a Contratada deverá empregar e demonstrar 

(fornecendo artefatos, produtos e outras evidências) que na execução dos serviços técnicos 

contratados executa os seguintes processos: 

a) Gerência de Projetos (GPR) 

b) Gerência de Requisitos (GRE) 

c) Gerência de Configuração (GCO) 

d) Gerência de Portfólio de Projetos (GPP) 

e) Garantia da Qualidade (GQA) 

f) Medição (MED) 

 

2.2 Requisitos Técnicos para aceite da Documentação 

 

Para aceite de documentação, a CONTRATANTE estipula os seguintes requisitos: 

● Conformidade: 

o Desenvolvimento de Software: em conformidade com as especificações do Termo 

de Referência; 

● Documentos impressos: 

o Devem ser impressos em papel A4; 

o Devem conter nome do técnico responsável pelas informações do documento, CPF, 

data e assinatura; 

● Documentos digitais: 

o Devem ser gravados no formato MS Word ou MS Excel, versão 2003 ou superior; 

o Devem obedecer ao tamanho A4 

● Todos os documentos técnicos impressos devem ser fornecidos juntamente com o formato 

digital original (Exemplo: caso de uso feito no Word e entregue impresso, deve ser fornecido 
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também o arquivo DOC correspondente). Ajustes a esta regra poderão ser feitas a critério 

do fiscal do contrato, o qual poderá altera-la por oficio. 

 

3. FLUXO, PROCEDIMENTO E ARTEFATOS PREVISTOS 

Os Projetos referentes à CONTRATANTE seguem o seguinte fluxo/procedimento e possuem os 
documentos a serem elaborados, conforme descritos na TABELA 1: 

a) Elaborar cronograma contendo o prazo para cada item das especificações 
descritas, enviando por e-mail para CONTRATANTE, contendo, em 
resumo, os prazos com os responsáveis, para elaboração dos itens: 
Desenvolvimento e Testes, Validação e Ajustes, Termo / Homologação, 
Treinamento, Publicação, Acompanhamento do Projeto; 

b) Levantamento e elaboração do Documento de Visão do projeto; 
c) Análise de Pontos de Função – Estimada Inicial – V1; 
d) Elaboração do Documento de Requisitos referente à atividade solicitada; 
e) Elaboração do Fluxo do Projeto no Bizzagi; 
f) Levantamento de impacto nos Sistemas envolvidos da CONTRATANTE e 

elaboração do Documento de Requisitos Técnico; 
g) Repassar os documentos para CONTRATANTE, em formato editável: 

Documento de Requisitos, Fluxo e Documento de Requisitos Técnico; 
h) Validação com a CONTRATANTE do Documento de Requisitos elaborado e 

coleta de assinatura do documento com usuário solicitante da 
CONTRATANTE; 

i) Se houver ajustes, corrigir o documento e voltar ao item anterior até que 
seja coletada a assinatura do usuário da CONTRATANTE; 

j) Com o documento assinado, desenvolver e testar os requisitos descritos 
no Documento de Requisitos Técnico. Dependendo do projeto, é 
necessário especificar o tamanho de cada requisito para que seja 
priorizado pela CONTRATANTE; 

k) Caso haja modificações de requisito durante a Sprint, após o documento 
de requisitos houver sido assinado, é necessário a elaboração de um 
Anexo para nova validação e assinatura com o usuário solicitante da 
CONTRATANTE; 

l) Elaboração do Modelo de Entidades e Relacionamentos; 
m) Elaboração do Dicionário de Dados; 
n) Elaborar Planilha de Testes, contendo os casos de testes gerados para o 

projeto; 
o) Análise de Pontos de Função – Estimada Inicial – V2; 
p) Elaborar Manual do Usuário, com as funcionalidades para o público 

externo, e/ou Manual do Sistema, contendo as implicações internas dos 
sistemas envolvidos e regras aplicadas; 

q) Ao término do desenvolvimento e testes, validar os requisitos, verificando 
o impacto em outras ações nos sistemas envolvidos; 

r) Análise de Pontos de Função – Estimada Inicial – V3; 
s) Com a validação finalizada, elaborar Termo de Aceite com as 

funcionalidades desenvolvidas; 
t) Agendar reunião com CONTRATANTE e o usuário solicitante, para 

homologação do Projeto. Dependendo do Projeto, a CONTRATANTE não é 
necessária, porém deve ser acionada primeiramente; 
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u) Após a homologação com o usuário, levantar com a CONTRATANTE a 
necessidade de treinamento, dependendo da atividade. Se houver, 
levantar os usuários que serão treinados e elaborar o cronograma de 
treinamento junto à CONTRATANTE; 

v) Após a finalização do treinamento, verificar o impacto das aplicações em 
relação a necessidade de retirar algum serviço do ar da CONTRATANTE. 
Caso haja necessidade, informar com o mínimo de 2 dias de antecedência 
à CONTRATANTE os serviços que estarão fora do ar e o período. 
Publicações apenas são realizadas fora do horário de expediente da CPRH 
CONTRATANTE ou seja, antes das 8h, entre 12h e 13h ou após as 17h; 

w) Organizar as aplicações e scripts do banco de dados e efetuar a 
publicação. 

x) Manual explicativo sobre a correta instalação do sistema; 
y) Informar à CONTRATANTE que a publicação foi realizada ou, caso não 

tenha ocorrido a publicação por algum motivo, informar à CONTRATANTE 
e voltar ao item anterior. 

z) Definir período de acompanhamento após a publicação do projeto, junto 
à CONTRATANTE. 

Documento Template 

Documento de Visão Templates\Documento_de_Visao_-_nome-do-
projeto.doc 

Planilha de contagem 
inicial 

Templates\Planilha_Inicial_-_nome-do-
projeto.xls 

Documento de 
Requisitos 

Templates\Documento_de_Requisitos_-_nome-
do-projeto.doc 

Documento Técnico Templates\Documento_de_Requisitos_Técnico_-
_ nome-do-projeto.doc 

Fluxo do Projeto Templates\Fluxo_Projeto_-_ nome-do-
projeto.bpm 

Modelo Entidade 
Relacionamento 

Templates\Modelo_Projeto_-_ nome-do-
projeto.doc 

Planilha de contagem 
intermediária 

Templates\Planilha_Intermediaria_-_nome-do-
projeto.xls 

Dicionário de Dados Templates\Dicionario_Projeto_-_ nome-do-
projeto.doc 

Planilha de contagem 
final 

Templates\Planilha_final_-_nome-do-projeto.xls 

Cronograma Templates\Cronograma_Proposto_-_ nome-do-
projeto.doc 

Manual do Usuário Templates\Manual_do_Usuário_-_ nome-do-
projeto.doc 

Planilha de Testes Templates\Planilha_de_Testes_-_ nome-do-
projeto.xlsx 

Termo de Aceite Templates\Termo_de_Aceite_-_ nome-do-
projeto.doc 

Cronograma de 
Treinamento 

Templates\Cronograma_Treinamento_-_ nome-
do-projeto.xlsx 

Manual de 
Instalação/Publicação 

Templates\INHALT-Manual-Publicação_-_ nome-
do-projeto-versao.doc 

Tabela 1 – documentos a serem elaborados 
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 

 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 
 

 
A AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH, com sede em Recife-PE, inscrita no CNPJ 
06.052.204/0001-52, e a .......................NOME DA EMPRESA...................., pessoa jurídica com sede na 
..........................., inscrita no CNPJ/MF ..............................., e sempre que em conjunto referidas como 
PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO, doravante denominado 
simplesmente TERMO, e, CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato nº ..., 
celebrado pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é a 
.............................................................., mediante condições estabelecidas pela CPRH; 
 
CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, documentos, informações, 
sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, entre 
outras, doravante denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES, que a ...........NOME DA 
EMPRESA............. tiver acesso em virtude da execução contratual; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CPRH de que a ...........NOME DA 
EMPRESA............. tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO, respeitando todos os 
critérios estabelecidos aplicáveis às INFORMAÇÕES; 
 
A CPRH estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada proteção às INFORMAÇÕES da CPRH, 
principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da execução do CONTRATO 
celebrado entre as PARTES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
 
a) As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas e quaisquer 
INFORMAÇÕES reveladas pela CPRH; 
 
b) A ...........NOME DA EMPRESA............. se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade 
com relação a todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas pela CPRH, a partir da 
data de assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo 
aquelas prévia e formalmente classificadas com tratamento diferenciado pela CPRH; 
 
c) A ...........NOME DA EMPRESA............. se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar 
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus 
diretores, empregados faça uso das INFORMAÇÕES da CPRH; 
 
d) A CPRH, com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará para que as 
INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de classificação 
informada pela ...........NOME DA EMPRESA.............. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE 
 
a) As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 

 
a1) Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a 
revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES; 
 
a2) Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente 
TERMO; 
 
a3) Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, 
somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de 
proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e 
por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção 
que julgar cabíveis. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 
 
a) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas 
exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO; 
 
b) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a não efetuar qualquer cópia das 
INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio e expresso da CPRH; 
 

b1) O consentimento mencionado na alínea “b”, entretanto, será dispensado para cópias, 
reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES; 

 
c) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a cientificar seus diretores, empregados da 
existência deste TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES da CPRH; 
 
d) A ...........NOME DA EMPRESA............. deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das 
INFORMAÇÕES da CPRH, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente 
autorizado por escrito pela CPRH; 
 
e) Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer INFORMAÇÕES 
eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do CONTRATO; 
 
f) O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, de nenhuma 
licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, 
direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual; 
 

f1) Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES repassadas à 
...........NOME DA EMPRESA............., são única e exclusiva propriedade intelectual da CPRH; 

 
g) A ...........NOME DA EMPRESA............. firmará acordos por escrito com seus empregados e consultores 
ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento 
de todas as disposições do presente instrumento; 
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h) A ...........NOME DA EMPRESA............. obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para 
si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às 
INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES 
 
Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade exclusiva da parte 
reveladora, devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e 
quaisquer cópias eventualmente existentes. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua 
assinatura até 05 (cinco) anos após o término do Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade, devidamente comprovada, possibilitará a imediata 
aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam 
desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a 
...........NOME DA EMPRESA............., estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou 
recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CPRH, inclusive as de ordem moral, bem como 
as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou 
judicial. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e regulatória 
deste instrumento; 
 
b) O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento de 
INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, 
declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES em ações 
feitas direta ou indiretamente; 
 
c) Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou quanto à execução das 
obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as PARTES 
tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, da 
economicidade, da boa fé, e, as preencherão com estipulações que deverão corresponder e resguardar 
as INFORMAÇÕES da CPRH; 
 
d) O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa determinação 
em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais conexos relativos à 
confidencialidade de INFORMAÇÕES; 
 
e) A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas 
neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
a) A CPRH elege o foro de Recife-PE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por assim estarem justas e 
estabelecidas as condições, é assinado o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, 
pela ...........NOME DA EMPRESA............., sendo em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito. 
 

 
Local, ____ de ____________ de 20____. 

 
____________________________________________ 

Diretor 
...........NOME DA EMPRESA.............
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ANEXO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE  
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 

 
1. Razão Social:  

2. CNPJ:  

3. Inscrição Estadual:  

4. Endereço / CEP:  

5. Telefone:  

6. E-mail:  

7. Nome do representante: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QTDE 

[4] 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR ANUAL 

(R$) [5] 

01 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
UTILIZANDO A PLATAFORMA SCRIPTCASE (PHP) 

PF 6.000 [1] [2] 

02 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
EM C#/.NET 

PF 30 [1] [2] 

03 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
EM MAPSERVER 

PF 30 [1] [2] 

04 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
UTILIZANDO MOBILE SISTEMA OPERACIONAL 
ANDROID E IOS 

PF 200 [1] [2] 

05 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
TREINAMENTO 

UCS 50 [1] [2] 

06 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
SUPORTE 

UCS 900 [1] [2] 

07 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
ESPECIFICAÇÃO DE NEGÓCIO 

UCS 2.800 [1] [2] 

TOTAL [3] 

 
 
 
 

Instruções de Preenchimento da tabela acima* 

Camp
o 

Descrição 

[1] 
Informar o valor referente ao custo de uma Unidade (PF ou UCS) do item 
correspondente. 

[2] Informar o valor resultado, para cada item, do campo [1] multiplicado pela 
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respectiva “QTDE” [4]  
 

[3] Informar o valor da soma da coluna “VALOR ANUAL (R$)” [5] 

* Não incluir essa tabela de instruções na proposta 
 
 
8. Valor total por extenso:  

9. Validade da proposta:  

10. Declaração que o valor informado já inclui todos os custos inerentes à prestação dos serviços 

licitados.  

11. Declaração de que cumpre todas as exigências técnica e legal exigidas neste termo.  

12. Local e data: 

 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO II DO EDITAL 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por intermédio do 
seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de identidade nº 
______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do 
artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Local e data. 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
 
*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO III DO EDITAL 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
CONTRATO N° /2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE –CPRH E A 
EMPRESA     PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE SUSTENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO (CORRETIVA E EVOLUTIVA) DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UTILIZANDO AS 
PLATAFORMAS: SCRIPTCASE, MAPSERVER, C#/.NET, 
MOBILE/ANDROID E IOS, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022 E DO PROCESSO 
LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 
0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH, NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666 DE 21.06.1993 E DEMAIS 
ALTERAÇÕES, NOS SEGUINTES TERMOS. 
 
 

O ESTADO DE PERNAMBUCO, através da AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 06.052.204/0001-52, com sede no Empresarial DA VINCI, sito à Rua Oliveira Góes, n° 
395, no bairro de Poço da Panela, nesta cidade, doravante designada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Sr. DJALMA SOUTO MAIOR PAES JUNIOR, no uso da competência conferida pelo Ato 
do Governador nº 170, publicado no DOE/PE no dia 17/01/2019 e a empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 
_______________________________, estabelecida na 
___________________________________representada neste ato pelo(a)  
Sr(a).__________________________________________, doravante designada CONTRATADA, têm 
entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e 
condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às disposições previstas na Lei 
Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual nº 32.539/2008 e no Decreto Estadual nº 42.530/2015, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis, de acordo com 
o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH.  
  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
  
O presente instrumento contratual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUSTENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 

(CORRETIVA E EVOLUTIVA) DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UTILIZANDO AS PLATAFORMAS: SCRIPTCASE, 

MAPSERVER, C#/.NET, MOBILE/ANDROID E IOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022 e o 

PROCESSO LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH, descritas no anexo único 

deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO  
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São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo relativo ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0008/2022 e o PROCESSO LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 
0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH e todos os seus anexos. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
A execução do contrato, ora avençado, dar-se-á pelo regime de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO  
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ( ), estabelecido de acordo com a sua proposta 
contida no PROCESSO LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH. 
  
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO   
 
5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da prestação do serviço, 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo CONTRATANTE.  
 
5.2  Para os serviços descritos no item 4.1 do Termo de Referência, os pagamentos se darão mediante 
emissão de Nota Fiscal referente à quantidade de Pontos de Função – PF utilizados. 

5.3  Para os serviços descritos no item 4.2 do Termo de Referência, o pagamento será efetuado 
mediante emissão de Nota Fiscal referente à quantidade de Unidade CPRH de Serviço – UCS utilizadas, 
multiplicada pelo fator de Ajuste. 

5.4  No preço contratado estão incluídas todas e quaisquer despesas com mão de obra, material de 
consumo, equipamentos, treinamentos, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, 
emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras 
despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto DO CONTRATO, além de auxílio 
alimentação ou refeição, vales-transportes e quaisquer outras vantagens pagas aos empregados, enfim, 
todos os componentes de custo dos serviços, inclusive o lucro. 

5.5  Na referida nota fiscal/fatura devem ser apresentados os quantitativos para os serviços prestados, 
para o mês de referência que foram devidamente atestados pela CONTRATANTE. 

5.6  Os pagamentos da CONTRATANTE restringir-se-ão ao pagamento dos serviços repassados, 
efetivamente executados e aceitos integralmente. 

5.7  Serão descontados do pagamento os percentuais previstos para as glosas no caso de 
descumprimentos. 

5.8 O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista 
neste instrumento contratual, se a contratada estiver inscrita no Cadastro de Fornecedores do Estado 
de Pernambuco – CADFOR e no Sistema E-fisco da Secretaria da Fazenda.  
 

5.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da 
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo órgão entre o 
prazo referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP  
Onde:  
 
EM = Encargos Moratórios  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  
VP = Valor da parcela a ser paga  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX/100) I/365 = (6/100) I/365 = 0,0001644  
 
5.10 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês 
seguinte ao da ocorrência.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses contados 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 
(sessenta meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a demanda do serviço seja 
justificada para os anos seguintes. 
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do contrato apenas será reajustado se decorrer mais de 12 (doze) 

meses da data de apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, nos termos do art. 1º, III, da Lei Estadual nº 12.525/2003. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, 
na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, de acordo com a Lei 
Nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS SERVIÇOS   
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços serão executados de acordo com as exigências contidas no Termo de 

Referência, principalmente no Item 4 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  e no Item 16 – NÍVEIS MÍNIMOS 

DE SERVIÇOS. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
Os recursos financeiros, destinados ao pagamento do objeto deste Contrato, são originários de Recursos 
Próprios da CPRH para o exercício 2022, conforme a seguir descrito:  
 
NOTA DE EMPENHO:   , datado de / /2022.  
PROGRAMA DE TRABALHO:  
FONTE DE RECURSOS:  
NATUREZA DA DESPESA:  
VALOR TOTAL: R$ ( )  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: No exercício seguinte, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para 
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de 
cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato. 
 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA    
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9.1 É responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços em estreita observância da legislação 
vigente para contratações públicas, as especificações técnicas contidas no Edital e seus Anexos, bem 
como em suas propostas;  
9.2. Participar com representante credenciado a decidir em seu nome de todas as reuniões e atividades 
de coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser convocadas pela 
CONTRATANTE;  
9.3. Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidos 
às disposições da legislação trabalhista vigente;  
9.4. Atender às solicitações de serviços de acordo com especificações técnicas, procedimentos de 
controle administrativos e cronogramas que venham a ser estabelecidos pela CONTRATANTE;  
9.5. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  
9.6. Registrar problemas e obstáculos identificados durante a execução dos serviços e informá-los, 
tempestivamente e formalmente, a CONTRATANTE;  
9.7. Tratar como confidenciais quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que 
tenha acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, 
não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros;  
9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias que incidirem 
sobre o pessoal que disponibilizar para realização dos serviços, inclusive transporte e alimentação que 
se façam necessários;  
9.9. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa, qualquer 
prestador de serviço cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios;  
9.9.1. Em caso de necessidade de substituição de prestador de serviço, o substituto deverá manter a 
qualificação profissional do substituído e manter as exigências previstas no CONTRATO de prestação de 
serviço com transparência;  
9.10. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a contratação;  
9.11. Apresentar mensalmente junto com o faturamento, as certidões e demais documentações exigidas 
e necessárias à efetiva liquidação da fatura;  
9.12. Assumir as obrigações fiscais e os recolhimentos de imposto, taxas, contribuições e demais ônus 
federais, estaduais e municipais e todos os demais, bem como toda e qualquer despesa que incidam ou 
venham a incidir sobre a execução do objeto;  
9.13. Responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE, à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da CONTRATANTE;  
9.14. Responder pelas despesas decorrentes de danos de quaisquer ações, seja por sua própria culpa ou 
quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao 
cumprimento do CONTRATO; 
9.15. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratual que não 
tenham sido objeto de ressalva em outras cláusulas;  
9.16. Manter seus funcionários ou representantes credenciados devidamente identificados quando da 
execução de qualquer serviço nas dependências da CONTRATANTE referente ao objeto contratado, 
determinando a estrita observação das normas de segurança (interna e de conduta); 
9.17. Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a serem 
executados, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras;  
9.18. Permitir, quando o serviço contratado assim o exigir, que os profissionais alocados em sua 
execução sejam deslocados para outras unidades da CONTRATANTE na capital, sem qualquer custo 
adicional ao valor do serviço e para a CONTRATANTE; 
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9.19. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato sem prévia anuência 
da CONTRATANTE; 
9.20. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 1/5 (um quinto) de dias úteis do 
total de dias úteis do projeto, que antecedem o prazo de vencimento da entrega do projeto, quaisquer 
anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, 
propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos mesmos; 
9.21. Elaborar e entregar o Plano de Transição Final, sem ônus adicionais à CONTRATANTE, de acordo 
com o item 4.3 do Termo de Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias após a solicitação da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   
 
10.1 É responsabilidade da CONTRATANTE a manutenção das condições necessárias para a realização 
dos serviços por parte da CONTRATADA em estrita concordância com os termos das leis aplicadas às 
contratações públicas e as especificações técnicas contidas neste edital e seus anexos;  
10.2. Redefinir o prazo e cronograma dos serviços, em conjunto com a CONTRATADA, caso alguma 
situação estratégica venha causar impacto nas atividades;  
10.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o ambiente a ser 
utilizado na prestação dos serviços pela CONTRATADA;  
10.4. Permitir, durante a vigência do CONTRATO, o acesso a equipamentos, instalações, documentos e 
informações solicitadas para a execução dos serviços para os representantes ou prepostos da 
CONTRATADA, desde que devidamente identificados e acompanhados, quando necessário, por 
representante da CONTRATANTE;  
10.5. Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução 
dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  
10.6. Validar os documentos correspondentes aos produtos finais;  
10.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme estabelecido no CONTRATO;  
10.8. Acompanhar e fiscalizar os serviços, comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a seu 
critério exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;  
10.9. Atestar a execução dos serviços objeto deste CONTRATO por meio dos setores competentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES  
 
11.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e 
contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e 
demais cominações legais, nos seguintes casos:  
 
11.1.1 Apresentar documentação falsa;  

11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.3 Falhar na execução do contrato;  

11.1.4 Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;  

11.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.6 Não mantiver a proposta;  

11.1.7 Deixar de entregar documentação exigida no certame;  

11.1.8 Cometer fraude fiscal;  

11.1.9 Fizer declaração falsa.  
 
11.2 Para condutas descritas nos subitens 11.1.1, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7. 11.1.8 e 11.1.9, será 
aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  
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11.3 O retardamento da execução previsto no subitem 11.1.2, estará configurado quando a 
CONTRATADA:  
 
11.3.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da 
data constante na ordem de serviço;  
 
11.3.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigações definidos no contrato por 03 (três) dias 
seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.  
 
11.4 Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata 
o subitem 11.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 11.7.  
 
11.5 A falha na execução do contrato prevista no subitem 11.1.3 estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 11.7 desta 
cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 
(vinte) pontos, cumulativamente.  
 

Tabela 1 

        GRAU DA 
   INFRAÇÃO 

 PONTOS DA 
 INFRAÇÃO 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

 

11.6 O comportamento inidôneo previsto no subitem 11.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA 
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 
8.666/1993.  
 
11.7 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:  

Tabela 2 

       GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 
2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 
3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 
4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 
5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 
6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 3 

   ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar 

2 Por ocorrência 

 2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 
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 3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por 
tarefa designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo previstos em contrato, 
sem autorização prévia. 

1 Por item e por 
ocorrência 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:   

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos 
e prazos estipulados. 

1 Por dia 

 

11.8 A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de 
licitar e contratar estabelecida no item 11.1 desta cláusula;  
 
11.9 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das 
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
11.10 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;  
 
11.11 A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser 
efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, 
quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro;  
 

11.12 Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual eventualmente exigida;  
 
11.13 Caso a faculdade prevista no item 11.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da 
garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será 
descontado de pagamentos devidos ao contratado;  
 
11.14 Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 11.12 e 11.13 
acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da comunicação oficial;  
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11.15 Decorrido o prazo previsto no item 11.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança 
judicial;  
 
11.16 Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
a contar da solicitação da contratante;  
 
11.17 A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 
cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FISCAL E DO GESTOR DO CONTRATO  
 
A gestão do contrato será feita pelo Gestor da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – CTIC/CPRH e a fiscalização caberá ao Gerente da Unidade de Sistemas de Informações – 

USIN/CTIC.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cabe ao fiscal do contrato: 
a) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento; 

b) Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas cláusulas, 
assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in 
concreto tanto da contratante quanto da contratada. 

c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (artigos 68 da Lei 8.666/93) com a finalidade de 
definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do contrato. 

d) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos 
estabelecidos. 

e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do edital e respectivos anexos, tais como planilhas, cronogramas etc. 

f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da 
forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer 
a aderência contratual e seu efetivo resultado; 
g) Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto 
recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e 
aceito pela Administração; 

h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada; 
i) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, 
após os contatos prévios com a contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Cabe ao gestor do contrato: 
 
a) Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada; 

b) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 

c) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, garantindo 
a defesa prévia à contratada; 

d) Emitir avaliação da qualidade do fornecimento; 

e) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

f) Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato; 
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g) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 
apontadas pelo fiscal do contrato; 

h) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a observância das 
exigências contratuais e legais; 

i) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja 
ultrapassado; 

j) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  
 
13.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
13.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 13.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do 
artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.  
 
13.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório, e pelas 
regras do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022 e o PROCESSO LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 
0013.2022.CPL.PE.0008.CPRH, na Proposta de Preços, e nos casos omissos, aplicar-se-ão os princípios 
gerais do Direito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUCESSÃO 

O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus sucessores, que, na falta delas assumem 
a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO  
 
Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, o presente 
instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado na forma de extrato, como condição 
de sua eficácia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO  
 
Fica eleito o foro da comarca do Recife, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato ou de 
sua interpretação, com renúncia expressa a qualquer outro, por privilegiado que seja ou venha a ser.  
E, por estarem, assim, justas e contratadas firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de iguais 
teor e forma, para um mesmo efeito legal, juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.  
 
 
Recife,     de          de   2022. 
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Diretor Presidente da CPRH 
Contratante 

 
Contratada 

 
Testemunhas:  
 

NOME: NOME: 

CPF: CPF: 

RG: RG: 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

ITEM 
CÓD. 

E-
FISCO 

DESCRIÇÃO UND 
QTDE 

ANUAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
ANUAL 

01 335348-6 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
UTILIZANDO A PLATAFORMA SCRIPTCASE (PHP) 

PF 6.000   

02 295411-7 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM 
C#/.NET 

PF 30   

03 439504-2 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM 
MAPSERVER 

PF 30   

04 554759-8 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
UTILIZANDO MOBILE SISTEMA OPERACIONAL 
ANDROID E IOS 

PF 200   

05 439506-9 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - 
TREINAMENTO 

UCS 50   

06 439508-5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
SUPORTE 

UCS 900   

07 440142-5 
SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS – 
ESPECIFICAÇÃO DE NEGÓCIO 

UCS 2800   

TOTAL ANUAL R$  

 


