Coordenação de Ciências Humanas-COCHS

TERMO DE REFERÊNCIA
INTRODUÇÃO
Referência: Art. 11 da IN SGD/ME nº 1/2019.
O presente Termo de Referência tem por objetivo descrever os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
subsidiar o processo licitatório, demonstrando sua viabilidade e conveniência. Seu conteúdo considera a natureza da Solução de TI a ser
licitada, sendo complexo e minucioso na medida em que a contratação assim exigir. Ele foi elaborado com base nas informações constantes
do Estudo Técnico Preliminar.
Trata-se da 3ª versão do Termo de Referência, em conformidade com Parecer Jurídico nº 04685/2021/ADV/E-CJU/AGU SEI 8599745.
1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1.
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos não presenciais especializados de fábrica de software para o
desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, de acordo com as especificações, métricas, padrões de desempenho e de
qualidade estabelecidos pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) neste Termo de Referência e demais anexos, limitado ao
quantitativo máximo estimado, sem garantia de consumo mínimo e com pagamento em função de resultados, conforme descrito abaixo:
Item

01

Descrição/especificação

Unid.

Serviços técnicos especializados de desenvolvimento e
manutenção de soluções de software, na modalidade
"fábrica de software", remunerados segundo a métrica de
Ponto de Função (PF).

PF (Ponto de
Função)

CATSER

25917

Qtde.
Estimada
930

Valor Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

R$ xx,xxxx

R$ xx,xxxx

1.1.1.
Eventual divergência entre as descrição da solução/serviço de TIC constante neste Termo de Referência e aquela
existente no cadastro do CATSER, será considerado as especificações contidas neste TR.
1.1.2.
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do Contrato, prorrogável nos
termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, em conformidade com o documento de boas práticas, vedações e orientações
constantes no sítio Orientações para Contratação de Soluções de TI, do Núcleo de Contratações de TI do SISP (NCTI), vinculado à
Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016.
1.2.
TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES: Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:
1.2.1.
TERMO DE REFERÊNCIA: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado,
definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma
físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e da contratante, procedimentos de
fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.
1.2.2.
MPEG: Museu Paraense Emílio Goeldi é uma instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações do Brasil, localizada no município de Belém, capital do estado do Pará. No endereço: Av. Magalhães
Barata, 376, São Braz, CEP: 66040-170 – Belém – Pará – Brasil.
1.2.3.
SETIC: Serviço de Tecnologia da Informação, o qual compete propor, supervisionar o desenvolvimento e acompanhar
a implantação de projetos de sistemas de tecnologia da informação e comunicação.
1.2.4.

LICITANTE: Empresa habilitada para apresentar proposta.

1.2.5.
CONTRATO: Documento, subscrito pelo MPEG e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos
de ambas com relação à execução dos serviços.
1.2.6.

CONTRATADA: Empresa licitante selecionada e contratada pelo MPEG para execução dos serviços.

1.2.7.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, materiais ou produtos
industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e
norma de medicação e pagamento.
1.2.8.
FISCALIZAÇÃO: Equipe do MPEG atuando sob autoridade de um fiscal/gestor, indicado para exercer e MPEG auxiliar
em sua representação a fiscalização do contrato.
1.2.9.
DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos
serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

1.2.10.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por força de condições técnicas
imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termos de
Referência.
1.2.11.
ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO (APF): É uma técnica para a medicação de projetos de desenvolvimento de
software, visando a estabelecer uma medida de tamanho, em Pontos de Função (PF), considerando a funcionalidade implementada,
sob o ponto de vista do usuário. A medida é independente da linguagem de programação ou da tecnologia que será usada para
implementação.
1.2.12.
PDTI: Plano Diretor de Tecnologia da Informação é resultado do detalhamento das ações decorrentes do
Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação - PETI, de forma a consolidar todas as iniciativas, metas e os indicadores da
área de Tecnologia da Informação, dando visibilidade às ações, prazos e custos necessários para alcance dos objetivos estratégicos
definidos e, ainda, assegurando que estas ações agreguem valor às atividades finalísticas e pesquisas do MPEG.
1.2.13.
PETI: Plano Estratégico de Tecnologia da Informação é o instrumento que tem por objetivo assegurar que as metas e
objetivos da TI estejam fortemente alinhados com o Planejamento Estratégico do MPEG.
1.2.14.
ROTEIRO DE MÉTRICAS DO SISP: Na Administração Pública Federal, a métrica Ponto de Função (PF) é usada como
referência para medir e remunerar os contratos de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas firmados entre
instituições públicas e empresas prestadoras desse tipo de serviço. A Instrução Normativa ME/SGD N˚1, de 04 de abril de 2019, a
portaria SLTI/MP N˚31, DE 29 de novembro de 2010, e acórdãos do TCU recomendam o uso de métricas em contratos de projeto de
software e não mais por esforço homem-hora. A principal referência sobre a métrica PF e seu processo de contagem é o Manual de
Práticas de Contagem (CPM), atualmente na versão 4.3.1, publicado e mantido pelo Internacional Function Point Users (IFPUG). O
CPM aborda, especificamente, as contagens em PF de projetos de desenvolvimento e melhoria de software. Entretanto, no dia a dia
de um órgão e, considerando um cenário de contratação de serviços de software, existem demandas por serviços não
contemplados pelo CPM. Nesse sentido, para atender esse cenário foi disponibilizado o Roteiro de Métricas de Software do SISP,
atualmente na versão 2.3, com o objetivo de ser um guia complementar ao CPM trazendo a definição de regras de medicação em PF
para diversos serviços não contemplados pelo CPM.
1.2.15.
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (PDSW-MPEG): Conjunto de atividades uniformizadas a serem
aplicadas sistematicamente que se encontram agrupadas em fases, cada uma das quais com os seus intervenientes com
responsabilidades. O processo de software do qual este documento trata é o vigente no MPEG.

2.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

2.1.

Serviços compreendidos no objeto a ser executado

2.1.1.

Desenvolvimento e Manutenção de sistemas de informação englobando:

2.1.1.1.
Novo Desenvolvimento: Compreende as atividades de desenvolvimento de soluções de software, que englobam a
modelagem de negócio, a análise e o levantamento de requisitos, a construção/atualização de artefatos de documentação e do
código fonte da aplicação, a execução de testes e as demais atividades descritas na Metodologia de Desenvolvimento de Software
(MDS) do MPEG, baseadas em princípios ágeis de desenvolvimento de software.
2.1.1.2.
Manutenção Evolutiva: Mudanças em requisitos funcionais da solução de software já concluída que implicam
inclusão, alteração e/ou exclusão de funcionalidades.
2.1.1.3.
Manutenção Adaptativa: Adequação na solução de software em decorrência de mudanças que não impliquem
inserção, alteração ou exclusão de requisitos funcionais.
2.1.1.4.
Manutenção Corretiva: Correção de defeitos identificados nas soluções de software em produção, abrangendo
comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento e quaisquer desvios em relação a requisitos
aprovados pelo gestor da aplicação.
2.1.1.5.

Documentação técnica de sistemas em desenvolvimento ou manutenção.

2.1.1.6.

Ajuste e Migração de dados e serviços para viabilizar o desenvolvimento e manutenção de sistemas.

2.1.1.7.

Testes nos sistemas desenvolvidos.

2.1.1.8.

Treinamento dos sistemas desenvolvidos e mantidos.

2.1.2.
A prestação de serviço de desenvolvimento e manutenção deverá utilizar, obrigatoriamente, soluções open source. A
CONTRATADA poderá escolher como linguagem de programação Python, Java e PHP, e como banco de dados poderá utilizar Postgresql e
MySQL. Qualquer solução diferente das tecnologias citadas deverá ser, primeiramente, aprovada pela equipe da CONTRATANTE.
2.1.3.
Os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação objeto desta contratação, serão realizados por
meio da técnica de Análise de Pontos de Função (APF).
2.1.4.
As contagens de Pontos de Função seguirão as regras estabelecidas no Manual de Práticas de Contagem (CPM) versão
4.3.1 (ou superior) do IFPUG, e do Roteiro de Métricas de Software do SISP na versão 2.3 (ou superior).
2.1.5.
Quando houver interrupção definitiva nos serviços ou razão previamente acordada que implique fracionar o esforço do
ciclo completo, o pagamento será feito de acordo com a macroatividade da demanda, conforme tabela 1 abaixo:
Tabela 1 - Distribuição do Esforço
Atividade

Percentual

Engenharia de Requisitos

20%

Projeto de Arquitetura

5%

Projeto de Dados

5%

Implementação

50%

Testes

10%

Homologação

5%

Implantação

5%

2.1.6.
Os serviços serão demandados e executados com base na Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS) do MPEG,
constante no ANEXO IX - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MDS DO MPEG, e no Processo de Entrega de Soluções
(PES) do Ministério da Economia (https://redmine.dti.economia.gov.br/projects/mdsv2/wiki).
2.1.7.
O PES é o processo que tem por objetivo orientar a estruturação, execução, gestão e governança das entregas de soluções
em TI. À semelhança de outros processos de engenharia de software, ele consiste em um conjunto de atividades, denominadas
disciplinas, executadas ao longo das fases do processo de forma iterativa e incremental.
2.1.8.

São definidas as seguintes disciplinas no PES:

2.1.8.1.

Alinhamento Corporativo: disciplina que garante o alinhamento do projeto com as iniciativas estratégicas do MPEG.

2.1.8.2.
Gestão de Portfólios: disciplina utilizada para garantir que os projetos certos sejam executados de forma que os
objetivos do MPEG sejam alcançados. Responsável pela organização dos projetos com objetivos comuns de resultados em forma de
portfólio, visando à maximização dos benefícios, à otimização na alocação dos recursos do MPEG e à minimização de conflitos e
concorrência de projetos.
2.1.8.3.
Gerenciamento de projetos: disciplina utilizada para que cada projeto aberto seja executado com sucesso, atingindo
suas metas em tempo de tempo, custo, escopo e qualidade.
2.1.8.4.

Gestão de produtos: disciplina em são realizadas as atividades relacionadas aos requisitos da solução.

2.1.8.5.
Arquitetura: disciplina em que é definida a organização da solução em componentes, englobando as suas relações,
entre si e com o ambiente, e os princípios norteadores do seu desenho e evolução.
2.1.8.6.

Implementação: engloba todas as atividades relativas à construção e testes da solução.

2.1.8.7.
Gestão de configuração de software: disciplina responsável por apoiar o desenvolvimento de software com
atribuições como controle de versão, o controle de mudança e auditoria de configurações.
2.1.8.8.
Implantação: disciplina relacionada à produção de artefatos necessários à implantação da solução em ambiente
operacional e à configuração desse ambiente.
2.1.8.9.
Gestão da qualidade: disciplina relacionada à garantia da qualidade de software cujo objetivo é fornecer aos
interessados em uma solução baseada em software a adequada visibilidade dos projetos, dos processos de desenvolvimento e dos
produtos gerados. O foco principal é a verificação e validação dos produtos de trabalho, incluindo os testes previstos neste Termo
de Referência.
2.1.9.

São fases do Ciclo de Liberação da Solução o Diagnóstico, a Iniciação, a Construção, a Transição e a Operação.

2.1.10.
Uma release de software é definida como um ciclo de desenvolvimento que perpassa sequencialmente as fases de
iniciação, de construção e da transição, nessa ordem, com objetivo de entregar, ao final do ciclo, um produto pronto para
implantação em produção, que agregue valor ao negócio em questão e que seja passível de ser utilizado pelo usuário final.
2.1.11.

As fases do PES determinarão a natureza dos serviços, conforme classificação a seguir:

2.1.11.1.
Diagnóstico: nesta fase, é executado o estudo de viabilidade para desenvolvimento de soluções de software e,
a critério do MPEG, para manutenções evolutivas, adaptativas e de melhoria. Há predomínio das atividades relacionadas às
disciplinas Gestão de Portfólios, Gerenciamento de Projetos, Arquitetura e Gestão de Produtos e realizam-se, pelo menos, a
identificação do escopo inicial, a elaboração da visão do projeto, o macro levantamento e definição de requisitos, a
elaboração da proposta de solução, a mensuração de tamanho funcional estimada para o escopo definido, a proposta de
divisão do escopo total do projeto em releases e a iniciação da gestão de riscos.
2.1.11.2.
Iniciação: nesta fase, há o predomínio das disciplinas de Arquitetura, Gestão de Produtos, Gestão da Qualidade
e Gerenciamento de Projetos para definir e validar a Arquitetura da Solução, planejar a entrega e definir critérios de
qualidade dos produtos gerados por meio de ciclos da Fase de Construção. Esta etapa recebe como entrada os artefatos da
Fase de Diagnóstico.
2.1.11.3.
Na fase de Iniciação da primeira release de um projeto, os artefatos da fase de Diagnóstico podem ser revistos
e, se necessário, propostos ajustes que devem ser aprovados pelo MPEG.
2.1.11.4.
Construção: nesta fase, há o predomínio das atividades relacionadas às disciplinas Gestão de Produtos,
Arquitetura, Gestão da Qualidade, Gerenciamento de Projetos e Implementação, tais como, mas não se limitando a,
preparação das histórias de usuários, produção/alteração de código-fonte, elaboração ou atualização da documentação
necessária à preservação do conhecimento de negócio implementado na solução, elaboração do plano de testes e execução
dos testes unitários.
2.1.11.5.
Transição: nesta fase, há o predomínio das atividades relacionadas às disciplinas Gestão de Configuração de
Software, Gestão da Qualidade e Implantação, tais como, mas não se limitando, a execução de testes de aceitação, produção
da documentação para implantação, transição da solução para um ambiente estável e controlado e homologação da solução
de software objeto da release.
2.1.11.6.
Operação: nesta fase, a solução está implantada em ambiente de produção e predominam as atividades
relacionadas à sua sustentação.

2.1.12.
O PES é iterativo e incremental, suas fases são operadas mediante uma série de iterações. Nas fases de Iniciação,
Construção e Transição, essas interações são denominadas sprints.
2.1.12.1.
Toda sprint inicia com a Reunião de Planejamento, em que se definem os objetivos da Sprint e os itens de
trabalho a serem desenvolvidos ao longo da iteração. Para cada item de trabalho, é necessário obter uma descrição sucinta e
a definição de pronto do item, assim não haverá dúvidas na hora de receber o produto previsto no item de trabalho
planejado. A definição de pronto do item leva em conta as descrições de produto preparado e produto pronto do PES.
2.1.12.2.
Ao final de cada sprint é realizada a Reunião de Revisão da Sprint, em que a equipe da CONTRATADA mostra o
que foi alcançado durante a Sprint para o demandante do produto da CONTRATANTE, no formato de uma demonstração das
novas funcionalidades, e uma breve apresentação das ocorrências importantes da sprint.
2.1.12.3.
O Líder Técnico da CONTRATADA fará uma apresentação dos produtos da sprint já instalados no ambiente do
MPEG ao demandante do produto da CONTRATANTE.
2.1.12.4.
Durante a Revisão, a sprint é avaliada pelo demandante do produto da CONTRATANTE em relação aos seus
objetivos e à descrição e definição de pronto de cada item de trabalho, determinados durante a reunião de Planejamento da
Sprint.
2.1.12.5.
Os itens de trabalho que não atenderem à sua definição de pronto ou à sua descrição serão rejeitados
integralmente.
2.1.12.6.
Os itens de trabalho que não funcionarem de acordo com o previsto poderão ser, a critério do MPEG, aceitos
parcialmente ou rejeitados integralmente, conforme o caso.
2.1.12.7.

Os itens de trabalho rejeitados integralmente são considerados como não entregues na sprint.

2.1.12.8.
Também ao final de cada sprint, ocorre a reunião de Retrospectiva da Sprint, que serve para identificar o que
funcionou bem, o que pode ser melhorado e que ações serão tomadas para melhorar. Dessa reunião participam
obrigatoriamente o Líder Técnico da CONTRATADA e o demandante do produto da CONTRATANTE.
2.1.12.9.
Itens de trabalho planejados e não entregues ao final da sprint voltam para o Release Backlog e serão
utilizados, a critério da MPEG, em planejamento de sprints futuras.
2.1.12.10.
Após a Reunião de Revisão da Sprint, será assinado o Termo de Aceitação da Sprint, de forma a refletir o
resultado dessa reunião, conforme modelo do ANEXO X - CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MDS DO MPEG.
2.1.13.

Características específicas – Desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação:

2.1.13.1.
O detalhamento do serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação encontra-se
descrito no ANEXO III - LISTA DE DEMANDAS DE SOFTWARES.
2.1.13.2.
Não estão excluídas atividades ou qualquer serviço não detalhado no ANEXO III - LISTA DE DEMANDAS DE
SOFTWARES que sejam imprescindíveis para assegurar a plena execução do projeto a ser implantado no ambiente tecnológico
do MPEG. A CONTRATADA não poderá alegar a ausência destes para a não prestação de algum serviço não listado.
2.1.14.

Características gerais do objeto do contrato:

2.1.14.1.
O horário de funcionamento (expediente) da CONTRATANTE é de segunda à sexta-feira das 08:00 às 17:00,
considerando o horário de Brasília.
2.1.14.2.
A CONTRATADA deverá garantir e manter seu quadro de funcionários que irão prestar os serviços sempre
atualizados em novas tecnologias implantadas no ambiente do MPEG sem custos de capacitação para a CONTRATANTE.
2.1.14.3.
Os serviços de Desenvolvimento e Manutenção de sistemas de informação serão executados nas dependências
da CONTRATADA, exceto nas situações que demandam reuniões ou interação constante com equipes do CONTRATANTE.
2.1.14.4.
Os empregados da CONTRATADA somente terão acesso às dependências do CONTRATANTE devidamente
identificados (identificação funcional) e deverão cumprir todas as normas de segurança e procedimentos estabelecidos pelo
CONTRATANTE.
2.1.14.5.
A CONTRATADA terá que manter continuamente atualizada a base de conhecimento e repositório com códigosfontes, artefatos e demais documentos essenciais dos sistemas implantados.
2.1.14.6.
Os serviços objeto da contratação terão garantia de 03 (três) meses a contar do aceite e disponibilização em
produção. Manutenções que deverão ser realizadas em razão de garantia não incidirão em desembolsos por parte da
CONTRATANTE.
2.2.

Classificação dos serviços e forma de seleção do fornecedor
2.2.1.
Trata-se de serviço comum sem fornecimento de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica.
2.2.2.
Em acordo com o parágrafo único do Art. 1o da Lei no 10.520/2002, considera-se a natureza do objeto deste Termo
de Referência e anexos como serviço comum por possuir especificações usuais de mercado, nos termos dos citados diplomas legais
e em harmonia com as jurisprudências.
2.2.3.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018,
não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3o do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
2.2.4.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração
Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

2.2.5.
A padronização de uma Unidades de Ponto de Função (PF) possibilita uma unidade de referência de mercado com
definição clara dos resultados esperados e dentro de padrões de qualidade acordados, o que permite à SETIC/MPEG mensurar,
fiscalizar e gerenciar a qualidade dos serviços prestados.
2.2.6.
Com o advento da Instrução Normativa no 04/2014 da SLTI/MP, atualizada pela Instrução Normativa no 01/2019 da
Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, a Instrução Normativa no 02, de 30 de abril de 2008 e a Instrução
Normativa no 05, de 26 de maio de 2017, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fábrica de
software baseado em efetiva produtividade combinada com a disponibilidade dos recursos técnicos necessários para atender às
demandas, distribuídas de acordo com a complexidade inerente de cada atividade, guarda total aderência a este e demais
normativos pertinentes, sendo o objeto contratado pago em conformidade com a execução dos serviços estabelecidos.
2.2.7.
O modelo além de atender às recomendações legais, estabelece padrões e medidas de fácil mensuração com vistas à
abertura para a competitividade do mercado, vinculados às práticas de padronização de serviços e definição de resultados.
2.2.8.
No caso específico do segmento de tecnologia da informação, o processo de terceirização tem se acelerado nos
últimos anos, em decorrência das normas legais, de orientações do Ministério da Economia e órgãos de controle. Quando planejado
com critérios claros de gestão e execução, há comprovação de sucesso na APF, uma vez que permite as organizações processos ágeis
de inovação com custos acessíveis.
2.2.9.
A contratação pretendida representa ação proposta no PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2020-2022
da Agência, por meio da qual se busca alcançar os objetivos estratégicos institucionais e de TI.
2.2.10.
A execução dos serviços dar-se-á por empresa prestadora de serviços a terceiros, na forma em que ela própria
contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Assim, o CONTRATANTE será responsável pela gestão e
fiscalização do contrato e pela atestação da aderência dos serviços prestados aos padrões de qualidade exigidos. A CONTRATADA,
por sua vez, será responsável pela execução e gestão dos serviços, bem como pela gestão dos recursos humanos e materiais
utilizados na prestação dos serviços.
2.2.11.
A medição da prestação dos serviços será por resultado e consolidada mensalmente conforme indicadores de níveis
de serviço definidos neste termo, sendo que:
2.2.11.1.
Não é exigida exclusividade dos profissionais que prestarão os serviços, pois não há nenhum óbice ao
compartilhamento de qualquer profissional com outros contratos que porventura a CONTRATADA possua, exceto durante os
períodos nos quais os profissionais estiverem eventualmente prestando os serviços nas dependências do CONTRATANTE.
2.2.11.2.
Não é exigida habitualidade dos profissionais que prestarão os serviços, pois fica a critério da CONTRATADA
definir a escala de trabalho.
2.2.11.3.

Os serviços acordados seguirão os horários constantes do TR e seus anexos.

2.2.11.4.
Não há pessoalidade na prestação dos serviços, pois a interlocução do CONTRATANTE com a CONTRATADA darse-á, exclusivamente, por meio do líder técnico que compõe a equipe especializada, sendo este responsável pela coordenação
dos serviços e dos profissionais.
2.2.11.5.
Não há prefixação da quantidade de profissionais que prestarão os serviços, nem mesmo para simples
referência da CONTRATADA. Não há prefixação de salário ou remuneração dos profissionais que prestarão os serviços, nem
mesmo para simples referência da CONTRATADA.
2.2.11.6.
Não haverá controle pelo CONTRATANTE de frequência dos profissionais que prestarão os serviços. Não haverá
controle pelo CONTRATANTE da quantidade de horas de serviços prestados pelos profissionais.
2.2.11.7.
Não haverá nenhuma relação de subordinação entre os profissionais da CONTRATADA e os servidores do
CONTRATANTE.
3.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1.

Contextualização e Justificativa da Contratação

3.1.1.
A administração Pública tem empregado cada vez mais tecnologias da informação para prestação de serviços com
qualidade e celeridade para a sociedade por meio de serviços digitais integrados e contínuos.
3.1.2.
O MPEG tem como missão: "Realizar pesquisas, promover a inovação científica, formar recursos humanos, conservar
acervos e comunicar conhecimentos nas áreas de ciências naturais e humanas relacionados à Amazônia".
3.1.3.
Atualmente, o MPEG possui mais de 900 mil registros de peças dos acervos das ciências humanas e geobiológicas que
grande parte da população não tem acesso. Esta contratação permitirá à população em geral ter acesso aos dados dos acervos do Museu
e interagir com as peças virtuais por meio de uma plataforma de integração e visualização de acervos.
3.1.4.
Assim, compete ao Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) assegurar soluções tecnológicas alinhadas
aos objetivos estratégicos do MPEG.
3.1.5.

Conforme estabelecido no Regimento Interno do MPEG, compete ao SETIC, dentre outras atribuições:

3.1.5.1.

Planejar, coordenar, acompanhar e implementar soluções de Tecnologia.

3.1.5.2.

Gerenciar Contratos de TI.

3.1.5.3.

Gerenciar Projetos de Softwares.

3.1.6.
Dadas às competências da área de Tecnologia da Informação e Comunicação e considerando o quadro de APENAS 02
(dois) servidores lotados no SETIC, este é insuficiente para o atendimento, gestão, operação, desenvolvimento e manutenção de
aplicações e sistemas do ambiente de TIC do MPEG.

3.1.7.
Para que a SETIC possa realizar sua missão institucional, faz-se necessária a contratação de serviços especializados, uma
vez que, conforme já mencionado, o quadro de servidores é insuficiente.
3.2.

Quanto a Forma de Contratação:
3.2.1.
A padronização de Unidades de Serviços: PONTO DE FUNÇÃO (PF), permite ao MPEG mensurar, fiscalizar e gerenciar
a qualidade dos serviços prestados.
3.2.2.
O MPEG alinhado às tendências de mercado e direcionamentos do Governo Federal busca com a contratação
estabelecer um processo que permita um amadurecimento contínuo na implantação de soluções.
3.2.3.
O advento de métodos ágeis possibilita o desenvolvimento de soluções de forma continuada com entregas em
intervalos curtos com alto valor agregado, trazendo eficiência e economicidade para a APF. O MPEG busca usufruir dos benefícios
do desenvolvimento ágil, conforme diretrizes do Governo Federal, neste sentido utiliza como balizador o Processo de Entrega de
Soluções (PES), elaborado pelo Ministério da Economia (https://redmine.dti.economia.gov.br/projects/mdsv2/wiki).
3.2.4.
No caso específico do segmento de tecnologia da informação, o processo de terceirização tem se acelerado nos
últimos anos, em decorrência das normas legais, de orientações do Ministério da Economia e órgãos de controle. Quando planejado
com critérios claros de gestão e execução, há comprovação de sucesso na APF, uma vez que permite as organizações processos ágeis
de inovação com custos acessíveis, desonerando as instituições dos altos custos de pessoal, especialmente quanto aos esforços
diretos e indiretos para aperfeiçoamento de quadro de profissionais especializados nestas atividades.
3.2.5.
A contratação permitirá ainda que o quadro técnico interno dedique-se às principais tarefas definidas pelo DL
200/67, em seu Art. 10, par. 7o, quando determina que: “A execução das atividades da Administração Pública Federal deverá ser
amplamente descentralizada,” de forma a permitir ao servidor “[...] melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a
Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução
indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar
os encargos de execução”.

3.3.

Quanto a Natureza do Serviço:
3.3.1.
O objeto deste Termo de Referência (TR) não se caracteriza como serviço de natureza continuada, no entanto, a não
realização dos serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de sistemas de informação previstos desta TR poderá
inviabilizar o desenvolvimento e integração de sistemas das principais coordenações de pesquisa do MPEG, impactando o
cumprimento da missão institucional.

3.4.

Quanto ao Enquadramento do Serviço:
3.4.1.
Os serviços constantes do objeto da presente licitação são considerados de natureza comum, uma vez que foram
definidos tomando por base especificações, métricas e padrões de qualidade e desempenho usualmente praticados no mercado de
TI nacional.

3.5.

Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais
3.5.1.
A demanda de prestação de serviços técnicos não presenciais especializados de fábrica de software para o
desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação está alinhada ao Plano Diretor 2017-2021, PDTIC 2020-2022 e, ainda, ao
Plano Anual de Compras, conforme informações a seguir.
3.5.2.
O alinhamento do Plano Diretor 2017-2021, está de acordo com o objetivo Estratégico 8 consiste em assegurar
soluções em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) de forma a contribuir para o desenvolvimento institucional e para
CT&I.
3.5.3.
A demanda está vinculada à meta estratégica 4: Desenvolver e implantar soluções em serviços de TIC e em Pesquisa
Computacional Aplicada, de forma sustentável e alinhada às boas práticas de governança tecnológica, associada ao PDTIC 20202022.
3.5.4.
A demanda apresentada viabiliza a ação estratégica 12: Manter e desenvolver soluções de TI voltadas à atividade
científica incluindo coleções científicas, modelagem e bioinformática a ser adotada no âmbito do MPEG, conforme o Plano Diretor.
3.5.5.

A Demanda está prevista no PAC 2021, conforme a seguir:
3.5.5.1.
Item 876: Prestação de serviço técnicos não presenciais especializados de fábrica de software para o
desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, de acordo com as especificações, as métricas e os padrões de
desempenho e de qualidade estabelecidos pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).

3.6.

Estimativa da demanda
3.6.1.
O levantamento dos quantitativos da demanda de serviços de desenvolvimento e manutenção de software foi
realizado no Estudo Técnico Preliminar, baseado nos quantitativos de PONTOS DE FUNÇÃO (PF) por demanda de software:
DEMANDAS
Demanda 1
Demanda 2

DESCRIÇÃO
Implementação do sistema de gerenciamento do banco de dados da coleção
arqueologia e integração com os sistemas das coleções da etnografia e linguística
Desenvolvimento de uma plataforma web de EXPOSIÇÃO VIRTUAL e divulgação científica
que disponibilizará visualização em 3D das coleções das ciências humanas e
geobiológicas
Quantidade estimada total de PF:

ESTIMATIVA DE
Ponto de Função
770
160
930

3.7.

Parcelamento da solução
3.7.1.
Devido às características da solução proposta, é inviável a divisão da solução em contratos distintos. É imprescindível
que o mesmo fornecedor atenda a todos os requisitos desejados.

3.8.

Resultados e Benefícios a Serem Alcançados
3.8.1.
Disponibilizar o acesso aos dados e a visualização virtual dos principais acervos institucionais do MPEG para
comunidade científica e população em geral.
3.8.2.
MPEG.

Contribuir para disseminação do conhecimento científico, dada a importância histórica e científica dos acervos do

4.

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1.

REQUISITOS DO NEGÓCIO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.2.

São requisitos exigidos da CONTRATADA com relação ao padrão de execução e qualidade dos serviços:

4.2.1.
A critério da CONTRATANTE poderá ser exigida a participação de recursos profissionais certificados nas ferramentas e
tecnologias utilizadas nas atividades das Ordens de Serviços, conforme soluções descritas no ANEXO III - LISTA DE DEMANDAS DE
SOFTWARE, que deverão ser comprovados pela CONTRATADA no momento da assinatura do contrato e reapresentados quando houver
substituição na equipe alocada para o contrato, podendo ser anexada cópia da certificação na Ordem de Serviço correspondente, se
solicitado pelo demandante.
4.2.2.

Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram sua contratação.

4.2.3.
Cabe a CONTRATADA manter um quadro mínimo de profissionais, o que não exclui da CONTRATADA a responsabilidade
pela entrega dos produtos com a qualidade exigida, nem das penalidades e glosas previstas contratualmente, cabendo à mesma
direcionar tantos recursos quanto forem necessários para atender as exigências de qualidade determinadas para cada tarefa.
4.2.4.
Refazer todos os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios
considerando os indicadores de qualidade estabelecido neste termo de referência e seus anexos, sem que caiba qualquer acréscimo no
custo contratado, independentemente das penalidades previstas nas Ordens de Serviços e Níveis de Qualidade fixados.
4.2.5.
Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, em conformidade com a proposta apresentada e
com as orientações da CONTRATANTE, observando sempre os critérios de qualidade.
4.3.

Requisitos Legais

4.3.1.
Este Termo de Referência foi redigido considerando, dentre outros, os seguintes normativos e orientações técnicas
governamentais:
4.3.2.
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências.
4.3.3.
Decreto nº 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.
4.3.4.
Decreto No 7.174, de 12 de maio de 2010 – regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação
pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União.
4.3.5.
Acórdão no 2.471/2008 – Plenário – "Terceirização na Administração Pública Federal”, subtema "Terceirização em
Tecnologia da Informação”.
4.3.6.
Acórdão no 1099/2008 – Plenário – Manifestou entendimento de que, havendo dependência entre os serviços que
compõem o objeto licitado, o não parcelamento mostra-se adequado, no mínimo do ponto de vista técnico.
4.3.7.
Instrução Normativa n° 01/2019, do Ministério da Economia/ Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Governo Digital.
4.3.8.
Instrução Normativa nº 73/2020, do Ministério da Economia/ Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Governo Digital.
4.3.9.
Portaria MP/STI no 20, de 14 de junho de 2016 que trata das boas práticas, vedações e orientações para contratação de
software e de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas (Fábrica de Software).
4.4.

Requisitos de Segurança e Privacidade

4.4.1.
A CONTRATADA deverá obedecer aos critérios, padrões, normas e procedimentos operacionais adotados pela
CONTRATANTE, como a Política de Segurança da Informação e demais normativos pertinentes que venham a ser aprovados.
4.4.2.
Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e administrativas, sobre todo e qualquer assunto de interesse
da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato devendo orientar seus
empregados nesse sentido.

4.4.3.
Promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação, de qualquer
dos seus recursos técnicos que não correspondam aos critérios de confiança ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização da
CONTRATANTE.
4.4.4.
Responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução
dos serviços, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que
possam vir a ocorrer.
4.4.5.
Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto do presente contrato sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE, exceto aqueles que se refiram a ativos sob garantia de terceiros.
4.4.6.

Não veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE.

4.4.7.
A CONTRATADA deverá assinar o Termo de Confidencialidade e Sigilo, conforme ANEXO I, e manter em caráter
confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do contrato, as informações relativas à política de segurança
adotada pela CONTRATANTE e as configurações de hardware e de softwares decorrentes.
4.4.8.
Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc., sem a anuência expressa e por escrito da área administrativa da CONTRATANTE.
4.4.9.

Executar todos os testes de segurança necessários e definidos na legislação pertinente.

4.4.10.

Submeter seus recursos técnicos aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pela CONTRATANTE.

4.5.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.5.1.
As licitantes deverão observar as disposições contidas no Guia Nacional de licitações Sustentáveis da Consultoria Geral da
União/AGU, bem como observar o que determina a Instrução Normativa nº 01/2010-SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, tais como
estabelece o capitulo III e nos demais casos em que a referida instrução se aplique ao objeto.
4.5.2.
Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de
bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
4.5.3.
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT
NBR – 15448-1 e 15448-2; II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação
aos seus similares; III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e IV –
que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs).
4.5.4.
A abertura de chamados técnicos e encaminhamentos de demandas, bem como todos os relatórios e artefatos
produzidos, deverão ser realizados na forma eletrônica, evitando‐se a impressão de papel. Além disso, as configurações de hardware e
softwares da solução deverão ser realizadas visando alto desempenho com a utilização racional de energia.
4.6.

Requisitos de Garantia e Manutenção

4.6.1.
A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelo acionamento de garantia junto ao fornecedor dos equipamentos
disponibilizados e integrantes da solução.
4.6.2.
A CONTRATADA deve garantir a disponibilidade da solução, corrigindo dentro do tempo previsto neste Termo de
Referência e seus anexo, eventuais indisponibilidades.
4.7.

Requisitos de Experiência Profissional

4.7.1.
Os técnicos da CONTRATADA que atuarem durante a execução dos serviços deverão ser plenamente qualificados e
conhecedores das especificidades do serviço, mantendo a padronização das configurações dos equipamentos e softwares/drivers, além
de realizarem o serviço em acordo com as orientações dos fabricantes.
4.8.

Requisitos de Formação da Equipe
4.8.1.
A licitante deverá apresentar declaração na assinatura do contrato se comprometendo a possuir em seu quadro
permanente em até 05 (cinco) dias a conta a contar da assinatura do contrato e que manterá profissionais com os perfis e
qualificações mínimas exigidas no ANEXO II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE na execução do contrato, com o compromisso de
atualizá-los conforme novas versões de software e tecnologias que forem lançadas e implantadas no ambiente da CONTRATADA
4.8.2.
A CONTRATADA fica terminantemente proibida de utilizar qualquer servidor do MPEG na execução dos serviços
contratados, nos termos do que estabelece o Art. 9o, inciso III, da Lei no 8.666/1993, sob pena de imediata rescisão contratual.
4.8.3.
A CONTRATADA deverá informar um preposto, que é a pessoa formalmente indicada pela CONTRATADA para
representá-la técnica e operacionalmente durante a execução do contrato, doravante denominado de LÍDER TÉCNICO, e quando
necessário disponibilizar um substituto. O LÍDER TÉCNICO deverá assumir, pessoal e diretamente, a gestão administrativa do
contrato, ser o ponto focal de contato entre as equipes e responder pela execução e coordenação dos serviços.
4.8.4.
O LÍDER TÉCNICO, ou seu substituto, deverá estar disponível nas dependências da CONTRATANTE sempre que houver
necessidade do MPEG, nos dias úteis, no horário comercial, e acessível por contato telefônico.

4.8.5.

O LÍDER TÉCNICO deverá acompanhar a execução das Ordens de Serviços em vigor.

4.8.6.
O LÍDER TÉCNICO deverá assegurar que as determinações da CONTRATANTE sejam disseminadas junto à
CONTRATADA, com vistas à alocação dos profissionais necessários para execução das Ordens de Serviços.
4.8.7.
O LÍDER TÉCNICO deverá informar a CONTRATANTE sobre problemas de quaisquer naturezas que possam impedir o
bom andamento dos serviços.
4.8.8.
O LÍDER TÉCNICO deverá executar os procedimentos administrativos referentes aos recursos técnicos disponibilizados
para execução dos serviços contratados.
4.8.9.
O LÍDER TÉCNICO deverá acompanhar e manter-se atualizado quanto aos chamados técnicos de suporte e às
manutenções corretivas.
4.8.10.
O LÍDER TÉCNICO deverá atender às instruções da CONTRATANTE quanto à execução e aos horários de realização dos
serviços, permanência e circulação de pessoas nas dependências do MPEG.
4.8.11.
Gerenciar regularmente os seus recursos técnicos designados para a prestação dos serviços, verificando as condições
em que as atividades estão sendo realizadas.
4.8.12.
Apresentar seus recursos técnicos com pontualidade, de acordo com os horários fixados pela CONTRATANTE, para
fins de execução dos serviços contratados.
4.8.13.
Fornecer equipe mínima com profissionais qualificados suficientes para execução das tarefas previstas na Ordem de
Serviço do mês.
4.8.14.
Selecionar e treinar adequadamente os recursos técnicos disponíveis para prestação dos serviços, observando a
comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral.
4.8.15.
Colocar seu corpo técnico à disposição da CONTRATANTE para orientação quanto à execução dos serviços, sempre
que solicitado.
4.9.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.9.1.
Elaborar documentos, relatórios gerenciais e outros, referentes ao acompanhamento da execução das Ordens de Serviços,
padronizados pelos templates para cada tipo de documentação ou processo operacional.
4.9.2.
Realizar os serviços de modo que não prejudiquem o andamento normal das atividades da CONTRATANTE, principalmente
no horário de seu expediente normal.
4.9.3.
Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente das tarefas demandadas, de forma a
obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem
todas as dependências da CONTRATANTE.
4.9.4.
Comunicar aos responsáveis pela fiscalização do contrato, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender
prontamente o que lhe for solicitado e exigido.
4.9.5.
Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes à execução dos serviços, que venham porventura a ser solicitados pela CONTRATANTE.
4.9.6.
Dar conhecimento da documentação técnica de processos de execução de serviços aos seus recursos técnicos alocados,
de acordo com a capacitação de cada um, e fazer com que as atividades sejam executadas conforme os procedimentos definidos pela
área demandante.
4.9.7.
Promover a transferência de conhecimento para os técnicos indicados pela CONTRATANTE demandante, de forma a
permitir a completa gerência, operação, monitoramento e otimização da solução.
4.9.8.

Formalizar o encerramento dos serviços, com documentação, procedimentos e termo de entrega.

4.9.9.

Faturar somente as Ordens de Serviço efetivamente emitidas, concluídas, atestadas e aceitas pela CONTRATANTE.

4.9.10.
Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na entrega das tarefas, e prestar à MPEG os
devidos esclarecimentos, sempre que solicitados.
4.9.11.
Contrato.

Acatar as determinações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do objeto deste

4.9.12.
Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE no que diz respeito ao
cumprimento do objeto contratado.
4.10.

Requisitos de Segurança da Informação

4.10.1.
Na execução dos serviços contratados a CONTRATADA deve zelar, no que for de sua competência, pela garantia da
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações custodiadas no ambiente gerenciado em decorrência da
execução do contrato.
4.10.2.
Todas as informações, imagens, aplicativos e documentos providos pela CONTRATANTE ou oriundos das informações que
forem propriedade da CONTRATANTE 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 da CONTRATANTE.
4.10.3.
Será considerado ilícito a divulgação, o repasse ou utilização indevida de informações, bem como dos documentos,
imagens, gravações e informações utilizados durante a prestação dos serviços.

a CONTRATADA obriga-se a dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na
prestação dos serviços.
4.10.4.
A CONTRATADA deverá 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.
4.10.5.
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.
4.10.6.
A CONTRATADA deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, em especial a Lei nº 13.709/2018,
e suas alterações, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e suas normas complementares, a legislação estadual
e municipal, além das normas de segurança da CONTRATANTE.
4.10.7.
Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e administrativas, sobre todo e qualquer assunto de interesse
da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato devendo orientar seus
empregados nesse sentido;
4.10.8.
Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do contrato, as informações
relativas à política de segurança adotada pela CONTRATANTE e as configurações de hardware e de softwares decorrentes;
4.10.9.
Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do contrato, as informações
relativas ao processo de instalação, configuração e adaptações de produtos e ferramentas e equipamentos;
4.10.10.
Não efetuar e/ou manter cópia de dados manipulados em locais fora da infraestrutura comprovadamente autorizada pela
CONTRATANTE;
4.10.11.

Proteger do conhecimento de terceiros credenciais individuais, especialmente as de acesso elevado;

4.10.12.
Notificar imediatamente aa CONTRATANTE qualquer evento de vulnerabilidade de segurança do qual seja causador ou
tome conhecimento;
4.10.13.

Não se utilizar do ambiente e infraestrutura da CONTRATANTE para realização de quaisquer serviços alheios a este;

4.10.14.
Em caso de desligamento de qualquer empregado da CONTRATADA, este deverá ter imediatamente cancelados todos os
seus acessos aos sistemas.
4.10.15.
A CONTRATADA deverá estar ciente da Política de Segurança da Informação e Comunicações e normas específicas do
MPEG, se houver, e assinar o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, conforme modelo do ANEXO I.
5.

RESPONSABILIDADES

5.1.

Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1.
contratos;

Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos

5.1.2.
Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviços, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo
de Referência;
5.1.3.
realizadas;

Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções

5.1.4.
Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador
da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;
5.1.5.

Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

5.1.6.

Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;

5.1.7.

Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da contratada;

5.1.8.
Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e
produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o códigofonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer;
5.1.9.

Avaliar a compatibilidade contratual e autorizar a execução de Ordens de Serviço.

5.1.10.
cada caso.

Analisar e verificar se os Acordos de Níveis de Serviços contratados foram alcançados e propor as glosas estipuladas para

5.1.11.
Determinar as datas e os horários para realização das manutenções, em acordo com a área demandante, prevendo o
mínimo de impacto nas atividades dos usuários.
5.1.12.
Referência;

Designar servidor e/ou equipe devidamente autorizado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Termo de

5.1.13.
Atestar a nota de cobrança encaminhada pela CONTRATADA e enviar, juntamente, com as Ordens de Serviços e os
Relatórios de Atividades, à área administrativa para providências;
5.1.14.
Permitir o acesso dos representantes e dos recursos técnicos da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde
que devidamente identificados e respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações.
5.1.15.

Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o objeto desta contratação.

5.1.16.
Proporcionar os espaços físicos, instalações, equipamentos e meios materiais necessários ao desempenho das atividades
técnicas exigidas.
5.1.17.
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e manter em registro digital todas as ocorrências relacionadas com a
execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, sendo preferível que seja de forma automatizada pela ferramenta de tickets
fornecida pela CONTRATADA.
5.2.

Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1.
Indicar formalmente e por escrito, no prazo máximo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, junto à contratante,
um preposto idôneo com poderes de decisão para representar a contratada, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da
execução do objeto deste Termo de Referência, e que deverá responder pela fiel execução do contrato.
5.2.2.
Manter preposto e substituto, durante todo o período de vigência do contrato, com poderes de representante legal para
tratar de todos os assuntos relacionados ao contrato, sem ônus adicional para o MPEG;
5.2.3.

Essas informações deverão ser atualizadas sempre que houver alteração do preposto ou de seu substituto;

5.2.4.
Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do
objeto contratual.
5.2.5.
Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes
legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização
ou o acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE.
5.2.6.
Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para
sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária.
5.2.7.

Não repassar os serviços para execução de terceiros e não realizar subcontratação do objeto no todo ou em parte.

5.2.8.

Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

5.2.9.
Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente
habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.
5.2.10.
Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a
execução do contrato.
5.2.11.
Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos
produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração.
5.2.12.
Executar o objeto da contratação em estreita observância dos ditames estabelecido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).
5.2.13.
Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do contrato, sem prévia
autorização da contratante;
5.2.14.
Não fazer uso das informações prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e absoluto cumprimento do
contrato em questão;
5.2.15.
Executar todos os serviços demandados pelo MPEG, dentro do prazo negociado e especificado neste instrumento,
atendendo aos padrões de qualidade exigidos, bem como, atender às instruções da CONTRATANTE quanto aos horários disponíveis para
realização dos serviços, circulação e permanência de pessoas nas dependências do MPEG.
5.2.16.
Supervisionar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes. Essa fiscalização se
dará independentemente da que será exercida pelo MPEG;
5.2.17.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
5.2.18.
Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização do objeta CONTRATADA pela CONTRATANTE, cujo
representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessária;
5.2.19.
Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, quando necessário, com experiência e conhecimento
compatíveis com os serviços a serem realizados, apresentando, quando solicitado pelo MPEG, as comprovações necessárias, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
5.2.20.
Apresentar os técnicos, quando da necessidade de atendimento presencial, devidamente uniformizados e identificados
por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
5.2.21.

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação;

5.2.22.
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a
execução do serviço;
5.2.23.
Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de
trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos
os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE;
5.2.24.
Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à perfeita execução dos serviços,
cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários e arcar com as demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,

inclusive responsabilidades decorrentes de acidentes, indenizações, substituições, seguros, assistência médica e quaisquer outros, em
decorrência da sua condição de empregadora, sem qualquer responsabilidade para a parte CONTRATANTE;
5.2.25.
Arcar com o ônus decorrente de eventuais danos causados, direta ou indiretamente, aa CONTRATANTE ou a terceiros, em
função da execução do Contrato;
5.2.26.

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

5.2.27.
Comunicar à equipe de fiscalização e gestão do contrato, formalmente, quando verificar quaisquer condições inadequadas
de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
5.2.28.
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos integrantes da equipe de fiscalização e gestão do contrato,
no prazo por eles estipulado;
5.2.29.

É vedado à CONTRATADA e seu pessoal técnico apresentar qualquer alguma das seguintes condutas:

5.2.29.1.
Prestar informações comprovadamente inverídicas ou que possam induzir outro agente público ao erro, por meio de
relatórios técnicos, mensagens eletrônicas, declarações em reuniões, eventos ou similares ou qualquer outra forma de
comunicação;
5.2.29.2.

Apresentar documentação falsa ou adulterada;

5.2.29.3.
Tratar solicitações ou demandas que envolvam o MPEG diretamente com as áreas de negócio do MPEG, órgãos
correlatos, empresas prestadoras de serviço ou qualquer outro ente, sem o gerenciamento e prévia autorização do SETIC deste
Órgão;
5.2.29.4.

Deixar de cumprir normas ou procedimentos operacionais estabelecidos pela CONTRATANTE.

5.2.30.
Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes ou seus prepostos
venham porventura ocasionar ao MPEG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução dos serviços, devendo,
nesses casos, o MPEG abater o valor correspondente dos pagamentos devidos;
5.2.31.
Responsabilizar-se pelo ônus decorrente de todas as reclamações e/ou ações judiciais ou extrajudiciais, por culpa ou dolo,
que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra o MPEG, procedentes da prestação dos serviços do objeto desta
contratação;
5.2.32.
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que ocorridos nas dependências do MPEG;
5.2.33.
Responder pelos equipamentos, peças, materiais, ferramentas, fretes de materiais, transporte de pessoal, impostos, taxas,
emolumentos, administração, supervisão, seguros, etc., necessários à execução dos serviços a serem contratados;
5.2.34.
Responsabilizar-se pelos bens da Administração Pública, móveis ou imóveis, os quais irão utilizar na vigência do contrato
para execução dos serviços, tais como, switches, servidores, microcomputadores, notebooks, firewalls, racks e outros, de forma a
ressarcir a Administração Pública na ocorrência de despesas ocasionadas por má utilização ou má conduta na prestação dos serviços;
5.2.35.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
5.2.36.
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em
conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93.
5.2.37.

O não atendimento do disposto no item anterior, enseja a rescisão unilateral do contrato por parte da Administração;

5.2.38.

Refazer, por sua conta, os serviços rejeitados pelo MPEG;

5.2.39.

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo MPEG quanto à execução das atividades previstas;

5.2.40.

Devolver, ao final do contrato, os recursos físicos ou tecnológicos disponibilizados pelo MPEG;

5.2.41.
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às
demais informações internas da CONTRATANTE, a que a CONTRATADA tiver conhecimento, se comprometendo a assinar os Termo de
Confidencialidade e Termo de Compromisso exigidos nesta contratação, ou outro que venha a ser solicitado pelo MPEG;
5.2.42.
Acatar todas as exigências legais da CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, bem como comunicar, por escrito, qualquer anormalidade,
prestando à CONTRATANTE os esclarecimentos julgados necessários;
5.2.43.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.44.
Permitir que a CONTRATANTE, ou qualquer agente indicado por este, possuir, sem ônus de qualquer natureza, total acesso
às ferramentas (hardware, software, equipamentos, ferramentas diversas) utilizadas pela CONTRATADA na prestação dos serviços, no
intuito de poder validar informações, verificar configurações aplicadas, e realizar diligências diversas;
5.2.45.
Disponibilizar à Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato, quando do início da execução dos serviços, TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE, conforme modelo do ANEXO I, contendo declaração de manutenção de sigilo, assinado pelo representante legal
da CONTRATADA;
5.2.46.
Participar, com representante credenciado para decidir em nome da empresa, em todas as reuniões e outras atividades de
coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que venham ser convocadas pelo MPEG;
5.2.47.
Entregar ao MPEG todos os arquivos, documentos e quaisquer outros artefatos produzidos. A ausência de qualquer item
acarretará aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento;

5.2.48.
Somente desativar hardware, software e qualquer outro recurso computacional relacionado à execução do objeto,
mediante prévia autorização da CONTRATANTE.
5.3.

Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços

5.3.1.

Não se aplica.

6.

MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1.

Rotinas de Execução / Início das atividades

6.1.1.
No prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, deverão ser realizadas atividades preparatórias
incluindo reuniões de planejamento, repasse de informações ao preposto, e customização de ambiente técnico pelo SETIC/MPEG para
acesso a sistemas e serviços pela CONTRATADA.
6.1.2.
A reunião de abertura, a ser promovida pelo Gestor do Contrato, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do
contrato, poderá ocorrer de forma presencial ou remotamente, e deverá contar com a participação do Gestor do Contrato, dos fiscais
técnicos e administrativos, do preposto e demais representantes da CONTRATADA, objetivando alinhar projeto de Implementação da
solução e o plano de fiscalização, além de dar início à execução e ao acompanhamento do contrato;
6.1.3.

Na data da reunião, a contratada deverá entregar o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, conforme modelo do ANEXO I;

6.1.4.
A Equipe de Fiscalização do contrato repassará à contratada as informações sobre a dinâmica das atividades do MPEG,
para a execução dos serviços;
6.1.5.
Serão esclarecidos todos os pontos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato, momento
que será aperfeiçoado a proposta do projeto de Implementação da solução apresentado pela empresa CONTRATADA e o plano de
fiscalização.
6.2.

Forma de Execução de acompanhamento dos Serviços

6.2.1.

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.2.1.1.
Para aferição, controle e gestão do contrato e tornar ágil o processo de emissão da fatura de serviços e seu
consequente pagamento, deverão ser observadas as seguintes atividades, executadas pelos papéis descritos neste instrumento:
6.2.1.2.
A CONTRATADA atende as Ordens de Serviços demandadas, observando as especificações técnicas deste Edital e seus
anexos, além das expressamente detalhadas na OS, conforme ANEXO VIII - MODELOS DE ORDEM DE SERVIÇO.
6.2.1.3.

A CONTRATADA atenderá as OSs por meio de Sistema de Ordem de Serviço - SOS disponibilizado pela CONTRATANTE.

6.2.1.4.
Conforme critério do CONTRATANTE, o documento de Ordem de Serviço poderá ser substituído por formulário ou
registro eletrônico em sistema informatizado mediante prévia comunicação à CONTRATADA acerca do novo procedimento.
6.2.1.5.
O dimensionamento da OS de execução será feito por meio da técnica de Análise de Pontos de Função, conforme
ANEXO V - CARACTERÍSTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
6.2.1.6.
Até o terceiro dia útil de cada mês (mês "M"), o gestor da CONTRATADA entregará, formalmente, ao gestor
CONTRATANTE, o Relatório Técnico de Atividades (RTA) dos serviços executados, com detalhamento dos valores cobrados pelos
serviços efetivamente prestados no mês "M-1".
6.2.1.7.
O gestor CONTRATANTE analisará o RTA dos serviços executados, quanto à necessidade de adequação, em razão de
eventual cobrança de valores relativos a serviços não prestados ou que tenham sido prestados com defeito e ainda aguardem
regularização.
6.2.1.8.
O gestor CONTRATANTE devolverá, em até três dias úteis, o Relatório de Serviços Executados aprovado ou com
indicação das correções a serem introduzidas, acompanhando do detalhamento dos valores glosados em razão do descumprimento
dos Acordos Mínimos de Nível de Serviços - ANMS constante do RNAs - Relatório de Nível de Atendimento de Serviços, referente ao
mês "M - 1".

6.2.1.9.
Na hipótese de NÃO APROVAÇÃO do Relatório de Serviços Executados e NÃO CONCORDÂNCIA do gestor da
contratada com as correções informadas pelo gestor do CONTRATANTE, o gestor da CONTRATADA encaminhará justificativas quanto
a não concordância, para nova avaliação por parte do gestor do CONTRATANTE, retomando as atividades descritas acima.
6.2.1.10.
As faturas mensais deverão ser protocoladas no Sistema SEI! e deverá ser informado ao gestor da CONTRATANTE. O
prazo para vencimento não deve ser inferior a 20 (vinte) dias corridos após a data efetiva de protocolamento, acompanhadas dos
seguintes documentos:
6.2.1.11.
Relatório de Serviços Executados, conforme ANEXO IV - MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS, com
detalhamento dos valores cobrados pelos serviços efetivamente prestados no mês "M-1".
6.2.1.12.
A glosa de faturamento emitidas com incorreção não gerará qualquer encargo financeiro ao CONTRATANTE, mas a
glosa indevida possibilitará à CONTRATADA o direito à cobrança de encarga financeiros, desde que comprovado o prejuízo.
6.2.1.13.
AMNS.

As glosas serão aplicadas conforme indicadores definidos no ANEXO VII - ACORDOS MÍNIMO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS -

6.2.1.14.
A entrega dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representantes da CONTRATANTE, devendo atestar os
documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução para fins de pagamento.
6.3.

Papéis e respectivas responsabilidades por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA

6.3.1.
Nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, para gestão do contrato o MPEG nomeará a Equipe de Gestão e Fiscalização do
Contrato, mediante portaria ou instrumento equivalente, para anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e atestará as notas fiscais e/ou faturas
apresentadas para fins de pagamento.
6.3.2.
Os servidores designados como Fiscais obedecerão às disposições de normas e resoluções internas da CONTRATANTE,
assim como o disposto nas instruções normativas IN 01/2019 - SGD e IN 05/2017 - MPOG.
6.3.3.
A CONTRATADA deverá designar, logo após a assinatura do contrato, um Preposto, que atuará como seu representante
administrativo junto ao MPEG.
6.3.4.
O Preposto será responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à
CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual.
6.3.5.

São atribuições essenciais do Preposto:

6.3.5.1.
Executar a gestão geral do contrato por parte da CONTRATADA, objetivando garantir a execução dos serviços dentro dos
prazos estabelecidos e atendendo todos os requisitos de qualidade;
6.3.5.2.
Consolidar, emitir e encaminhar mensalmente relatórios que apresentem o andamento dos indicadores e Níveis Mínimos
de Serviço - NMS, conforme apurado no sistema de gerenciamento de contagem da solução e registros internos da CONTRATADA;
6.3.5.3.

O Preposto designado deverá ter disponibilidade para efetuar as negociações com as áreas demandantes do MPEG;

6.3.5.4.
Estar disponível e acessível, pessoalmente ou por contato telefônico, em dias e horários equivalentes aos da execução dos
serviços, viabilizando seu contato pela CONTRATANTE;
6.3.5.5.

Assegurar que as determinações da CONTRATANTE sejam disseminadas junto à CONTRATADA;

6.3.5.6.

Informar a CONTRATANTE sobre problemas de qualquer natureza que possam impedir o bom andamento dos serviço.

6.4.
O objeto do contrato, por ser solução de TI conforme a Instrução Normativa n˚01/20019 da Secretaria do Governo Digital
do Ministério da Economia, requer a designação de servidores para executarem atribuições de fiscal(is) requisitante(s), fiscal(is)
técnico(s), fiscal(is) administrativo(s) e gestor(es) do Contrato, com atividades específicas definidas naquela IN. Eventualmente o MPEG
poderá acumular as atividades pelas quais o Fiscal Requisitante responde com as responsabilidade dos Fiscais Técnicos.
6.5.

As atribuições de cada grupo de fiscais, bem como do gestor do contrato são descritas a seguir:

6.5.1.

Fiscal(is) Técnico(s):

6.5.1.1.
Avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e as justificativas por não cumprimento de termos
contratuais, de acordo com os critérios de aceitação definidos neste contrato.
6.5.1.2.

Identificar não conformidade com os termos contratuais.

6.5.1.3.

Verificar a manutenção das condições classificatórias referentes à habilitação técnica.

6.5.1.4.
Controlar o prazo de vigência deste instrumento contratual sob sua responsabilidade e verificar o comprimento
integral da execução dos serviços.
6.5.1.5.
Receber e atestar os documentos da despesa, quando comprovado o fiel e correto fornecimento dos serviços para
fins de pagamento.
6.5.1.6.
Comunicar, formalmente, ao gestor do contrato e à CONTRATADA, irregularidades cometidas passíveis de
penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal.
6.5.1.7.
6.5.2.

Encaminhar ao gestor deste Contrato eventuais pedidos de modificação contratual.
Fiscal (is) Adminstrativo(s):

6.5.3.

Verificar aderência aos termos contratuais.

6.5.4.

Verificar a manutenção das condições classificatórias referentes à pontuação obtida e à habilitação técnica.

6.5.5.
Controlar o prazo de vigência deste instrumento contratual sob responsabilidade e verificar o cumprimento integral
da execução dos serviços.
6.5.6.
Comunicar, formalmente, ao gestor deste Contrato e à CONTRATADA, irregularidades cometidas passíveis de
penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal.
6.5.7.
Analisar e emitir parecer técnico-adminstrativo, caso necessário, sobre a documentação apresentada pela
CONTRATADA, quando do ateste da Nota Fiscal/Fatura.
6.5.8.

Fiscal (is) Requisitantes(s):

6.5.8.1.
Avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e as justificativas por não cumprimento de termos
contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação definidos no Contrato.
6.5.8.2.

Identificar não conformidades com os termos contratuais.

6.5.8.3.

Verificar a manutenção da necessidade e oportunidade da contratação.

6.5.8.4.
Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob responsabilidade e verificar o cumprimento integral da
execução dos serviços.
6.5.8.5.
Comunicar, formalmente, ao gestor do contrato e à CONTRATADA, irregularidades cometidas passíveis de
penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal.
6.5.8.6.
6.5.9.

Encaminhar ao gestor do contrato eventuais pedidos de modificação contratual.
Gestor do contrato:

6.5.9.1.

Indicar os fiscais do contrato e presidir a reunião inicial.

6.5.9.2.

Encaminhar a indicação de sanções para a Área Administrativa.

6.5.9.3.

Autorizar a emissão de nota(s) fiscal(is), a ser(em) encaminhada(s) ao Líder Técnico da CONTRATADA.

6.5.9.4.

Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de modificação contratual.

6.5.9.5.
Manter o histórico de gerenciamento do contrato, contendo registros de todas as ocorrências relacionadas com a
execução deste Contrato, determinando todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos, por ordem histórica.
6.5.9.6.
No caso de aditamento contratual, encaminhar documentação contida no histórico de fiscalização do contrato e com
base nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, enviar à Área Administrativa,
com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência do término deste contrato, documentação explicitando os motivos para tal
aditamento.
6.5.9.7.

Manter registro de aditivos.

6.5.9.8.
Controlar o prazo de vigência deste instrumento contratual sob sua responsabilidade e verificar o cumprimento
integral da execução dos serviços.
6.5.9.9.

Reunir-se com a CONTRATADA para correção de deficiências.

6.5.9.10.
Receber e atestar os documentos da despesa, quando comprovado o fiel e correto fornecimento dos serviços para
fins de pagamento.
6.5.9.11.
Fiscal.

Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota

6.5.10.
Os fiscais comunicarão, por escrito, as deficiências porventura verificadas no fornecimento dos serviços, para
imediata correção, sem prejuízo das sanções e glosas cabíveis.
6.5.11.
6.6.

A presença da fiscalização da CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.
Formas de transferência de conhecimento

6.6.1.
A fim de promover a transferência de conhecimento, a implantação da solução deverá ocorrer com participação direta dos
técnicos da CONTRATANTE que atuarão na solução. Durante a implantação da solução a equipe da CONTRATADA deverá repassar as
informações para a equipe da CONTRATANTE, apresentando as configurações realizadas nos equipamentos, a topologia final
e procedimentos executados.
6.7.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.7.1.
Antes do Período de Transição Inicial, cujo prazo é de 30 dias a partir do início oficial de execução do contrato,
eventualmente a equipe da CONTRATADA poderá, às suas expensas, estabelecer reuniões de trabalho e/ou acompanhar os trabalhos
rotineiros podendo realizar levantamentos para atualizar, documentar, registrar e implantar rotinas, adequar o redimensionamento da
equipe, iniciar a instalação e adequação das ferramentas que apoiarão a operação, de modo a absorver a operação e os conhecimentos
técnicos necessários para uma melhor ambientação na execução do contrato.
6.7.2.
Durante o Período de Transição Inicial, o nível de serviço acordado e previsto neste Termo de Referência poderá ser
flexibilizado, levando-se em conta possível instabilidade provocada pela transição e passagem de conhecimento, desde que a
disponibilidade do negócio do MPEG não seja severamente afetada.
6.7.3.

Ao término do contrato toda documentação e dados gerados pelas ferramentas deverão ser entregues à CONTRATANTE.

6.7.4.
A CONTRATANTE se reserva o direito de deixar em aberto qualquer pagamento até que possíveis pendências sejam
sanadas por parte da CONTRATADA.

6.7.5.

Ao término do contrato, seja por decurso de vigência ou por suspensão/cancelamento, a CONTRATADA deverá promover:

6.7.5.1.
A transição contratual efetuando a transferência de conhecimento para a equipe técnica da CONTRATANTE ou da nova
pessoa jurídica, de todos os novos serviços implantados ou modificados, mediante documentação técnica em repositório adotado pela
CONTRATANTE para esse fim.
6.7.5.2.
Disponibilizar as bases de dados de controle de versões dos softwares, código fonte e documentação utilizadas para
execução dos serviços objeto deste contrato.
6.7.6.

A CONTRATADA deverá realizar a transferência de tecnologia:

6.7.6.1.
Ao término do contrato, seja por decurso de vigência ou por rescisão antecipada, a CONTRATADA fica obrigada a promover
a transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, capacitando, se solicitado, os
técnicos do MPEG ou os da nova pessoa jurídica que realizará os serviços (se for o caso).
6.7.6.2.
A transferência do conhecimento produzido durante a execução do contrato será implementada através do
relacionamento interpessoal entre os servidores do MPEG e os profissionais da CONTRATADA, e pelo registro e compartilhamento de
informações e documentos no repositório do software utilizado pelo MPEG para o controle de versões.
6.7.7.
Ao final do contrato a CONTRATADA deverá agendar com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos a desativação
dos softwares e remoção e retirada dos equipamentos e acessórios utilizados no contrato.
6.8.

Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

6.8.1.

A solução deverá ser entregue em sua totalidade.

6.9.

Mecanismos formais de comunicação

6.9.1.
A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, se dará preferencialmente por meio escrito, de forma eletrônica,
sempre que se entender necessário o registro de ocorrência relacionada a execução do CONTRATO.
6.10.

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.10.1.
A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e
mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços,
não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo
conferida pela CONTRATANTE a tais documentos.
6.10.2.
O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de
segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os
empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXO I deste TR.
6.11.

Plano de Controle e Fiscalização:

6.11.1.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um
ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art.
10 do Decreto nº 9.507/2018.
6.11.2.
A Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato deve exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, realizando entre outras atividades:
6.11.2.1.
Anotar em registro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como acompanhar o
desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a
execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer procedimento que
não esteja de acordo com os termos contratuais;
6.11.2.2.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, quando necessários à execução do objeto;

6.11.2.3.

Aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e serviços entregues pela CONTRATADA;

6.11.2.4.
Notificar à CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção;
6.11.2.5.
Notificar à CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificadas na execução das atividades objeto deste Termo
de Referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que
venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o MPEG;
6.11.2.6.
Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela
CONTRATADA;
6.11.2.7.
Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas
e as condições de habilitações exigidas;
6.11.3.
O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução
dos serviços e do contrato.
6.11.4.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
6.11.5.
Referência.

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

6.11.6.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam
a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.
6.11.7.
O contrato será fiscalizado conforme as especificações constantes deste instrumento considerando a classificação das
demandas e definição de prazos e os indicadores aferidos mensalmente. ANEXO VII - ACORDOS MÍNIMO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - AMNS
descreve a qualidade de serviço esperado com a esta contratação para os serviços constantes do objeto. São considerados parâmetros
definidores da criticidade os tipos de defeito e aplicação envolvida considerando a criticidade desta ao negócio do MPEG
6.11.8.
A utilização dos ACORDOS MÍNIMO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - AMNS não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
6.11.9.
Durante a execução do objeto, a fiscalização técnica do contrato deverá monitorar constantemente o nível de qualidade
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.
6.11.10.
O fiscal técnico deverá apresentar ao Preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados.
6.11.11.

O preposto deverá tomar ciência da avaliação realizada.

6.11.12.
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá
ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
6.11.13.
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
6.11.14.
É vedada a atribuição à CONTRATADA da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada de que
trata o item 3, do Anexo VIII-A, da IN nº 05/2017.
6.11.15.
O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
6.11.16.
Para efeito de Recebimento Provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realiza
dos em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
6.11.17.
O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.11.18.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.11.19.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1.

Critérios de Aceitação e Níveis Mínimos de Serviços Exigidos
7.1.1.
Para efeito de Recebimento Provisório, ao final de cada período mensal, os fiscais do contrato irão apurar o resultado
das avaliações da execução do objeto e a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância
com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em
relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).
7.1.2.
A CONTRATADA deverá enviar o RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente ao
da realização dos serviços, seguindo o modelo do ANEXO IV - MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS, e respeitando as
definições e orientações existentes no ANEXO VII - ACORDOS MÍNIMO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - AMNS.
7.1.3.

O Relatório também deve vir acompanhado das comprovações de regularidade fiscal da CONTRATADA.

7.1.4.
Após o recebimento do RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS, a CONTRATANTE disporá de até 5 (cinco) dias úteis para
analisar o relatório recebido e realizar todas as verificações técnicas acerca dos serviços, indicadores e eventuais glosas aplicáveis.
Também serão feitas as verificações de cunho administrativo nas certidões apresentadas pela CONTRATADA. Após isso, será
realizado o Recebimento Provisório dos serviços, assim como encaminhamento ao gestor do contrato para Recebimento Definitivo.
7.1.5.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.1.6.
O Recebimento Definitivo dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do Recebimento
Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
7.1.7.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-seá como realizada, consumando-se o Recebimento Definitivo no dia do esgotamento do prazo.
7.1.8.
contrato.

O Recebimento Definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do

7.1.9.
O Gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e
administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
7.1.10.
O Gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de Recebimento Definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
7.1.11.
A CONTRATADA não emitirá a Nota Fiscal ou Fatura dos serviços realizados antes da solicitação do Gestor de
Contrato, que ocorrerá após o Recebimento Definitivo dos serviços executados.
7.1.12.
O Recebimento Provisório ou Definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
7.2.

Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.2.1.
Se ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser
responsabilizada a CONTRATADA, esta, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo das demais sanções previstas na
legislação vigente, além das glosas previstas no item 6.2.3., poderá sofrer as seguintes sanções:
7.2.2.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

7.2.2.1.

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

7.2.2.2.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

7.2.2.3.

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

7.2.2.4.

Comportar-se de modo inidôneo;

7.2.2.5.

Cometer fraude fiscal;

7.2.2.6.

Não mantiver a proposta;

7.2.2.7.
Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame.
7.2.3.

As sanções serão aplicadas ao CONTRATADO conforme as regras abaixo descritas:

ICP*
SANÇÕES

ICEN**
IAD***

Receber 3 glosas em 4 meses ou 3 glosas consecutivas

Advertência

Receber 3 glosas e 1 advertência em 4 meses

Multa de 5% do valor da OS

Receber 3 glosas em 4 meses ou 3 glosas consecutivas

Advertência

Receber 3 glosas e 1 advertência em 4 meses

Multa de 5% do valor da OS

Receber 3 glosas em 4 meses ou 3 glosas consecutivas

Advertência

Receber 3 glosas e 1 advertência em 4 meses

Multa de 5% do valor da OS

* Índice de Cumprimento de Prazo (ICP)
**Índice de Conformidade de Escopo (ICEN)
***Índice de Aceitação de Demandas (IAD)
ICP, ICEN e IAD estão descritos no ANEXO VII - ACORDOS MÍNIMO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - AMNS.
7.2.4.

O contrato será alvo de processo rescisório nas seguintes condições:

7.2.4.1.

Inexecução parcial se a CONTRATADA receber 2 multas em 4 meses.

7.2.4.2.

Inexecução total se a CONTRATADA receber 3 multas em 6 meses

7.2.4.3.

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

7.2.4.4.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
7.2.4.5.
Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
7.2.4.6.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
7.2.5.
As sanções previstas: Advertência , Suspensão, Impedimento de licitar e Declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas
à Contratada, juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.2.6.

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

7.2.6.1.
tributos;

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

7.2.6.2.

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

7.2.6.3.

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

7.2.7.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório
e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
7.2.8.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
7.2.9.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
7.2.10.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
7.2.11.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
7.2.12.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
7.2.13.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
7.2.14.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
7.2.15.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.3.

Do Pagamento

7.3.1.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de máximo de 30 dias corridos, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.
7.3.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei
8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3.3.

A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.

7.3.4.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais
ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3.5.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
7.3.6.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
7.3.6.1.

I. Prazo de validade;

7.3.6.2.

II. Data da emissão;

7.3.6.3.

III. Dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;

7.3.6.4.

IV. Período de prestação dos serviços;

7.3.6.5.

V. Valor a pagar;

7.3.6.6.

VI. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.3.7.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
7.3.8.
Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou
glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
7.3.8.1.

I. Não produziu os resultados acordados;

7.3.8.2.

II. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

7.3.8.3.
III. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3.9.
AMNS.

As glosas serão aplicadas conforme indicadores definidos no ANEXO VII - ACORDOS MÍNIMO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS -

7.3.10.

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

7.3.11.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.3.12.
Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
7.3.13.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF:
7.3.13.1.
I. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da CONTRATANTE.
7.3.14.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no
artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
7.3.15.
É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário
servidor público da ativa do órgão CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
7.3.16.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = ( 6 / 100 )/365 = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
O pagamento somente será autorizado pelo gestor do contrato, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
O valor da fatura sofrerá redução do somatório de percentuais de descumprimento de Níveis Mínimos de Serviço - NMS (Glosas) e ainda
das Multas, quando forem aplicáveis. Conforme fórmula a baixo:
F=S–D–M
Onde:
a) F = Valor final da fatura, ou seja, valor para pagamento efetivamente devido à contratada no mês;
b) S = Valor dos serviços (já incluso o cálculo de compensação semestral, quando aplicável);
c) D = Valor total dos descontos por descumprimento de Níveis Mínimos de Serviço - NMS (Glosas).
d) M = Valor total de multas decorrentes de descumprimento contratual e sanções.
8.

ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

Item.

Descrição/especificação

Unid.

Qtde. Estimada

Valor Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

01

Serviço de desenvolvimento e manutenção de
sistemas de informação

PF (Ponto de
Função)

930

R$ xx,xxxx

R$ xx,xxxx

8.1.
A estimativa de preços da contratação foi obtido após Pesquisa de preços elaborada de acordo com a Instrução Normativa
SEGES/ME nº 73, de 5 de agosto de 2020, e suas atualizações.
8.2.
Os preços coletados, foram pesquisados com base no inciso II do Art. 5º da Instrução Normativa nº 73/SEGES-ME que
trata dos preços de contratações similares de outros entes públicos.
8.3.

O Relatório de Pesquisa de Preços encontra-se acostado no processo conforme doc SEI 8315698.

8.4.
Em conformidade com Art. 15 do Decreto nº 10.024/2014, no momento da divulgação do Edital, terá o preço sigiloso de
modo a possibilitar uma melhor disputa entre os licitantes, e a obtenção da proposta mais vantajosa.
9.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9.1.
Registro da indicação da fonte de recursos que comportará a realização das despesas decorrentes da
contratação: Programa: 5015, Ação: 6067, Plano Orçamentário: 0004, Fonte: 0174300905 Natureza de Despesa: 339040
9.2.
Cronograma físico-financeiro: por se tratar de prestação de serviços técnicos não presenciais especializados de fábrica de
software para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, informamos que o cronograma de desembolso ocorrerá por
meio de pagamentos mensais, sendo apurados conforme a produção dos serviços efetivamente medidos e entregues no período.

10.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1.
O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual
período, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de
1993.
10.2.
A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da
contratação, acompanhada de a realização de pesquisa de mercado que demonstre benefícios dos preços contratados para a
Administração.
10.3.
No interesse da CONTRATANTE o objeto do Contrato poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme
o dispositivo na Lei 8.666/1993.

11.

DO REAJUSTE DE PREÇOS

11.1.
Será concedido reajuste dos preços dos serviços continuados com prazo de vigência igual ou superior a 12 (doze) meses,
nos termos do Art. 40, inciso “XI”, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da
data limite para a apresentação da proposta.
11.2.
O reajuste dos preços será feito pela aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, índice setorial
instituído conforme Portaria Nº 424, de 7 de dezembro de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O ICTI é
mantido, atualizado e divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.
11.3.
A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, ao final de cada 12 (doze) meses o pedido de reajuste do valor
praticado, com a devida justificativa e memória de cálculo, para os 12 meses subsequentes.
11.4.
Não está previsto o instrumento de “repactuação” para o presente CONTRATO, nos termos da IN 05/2017 – SLTI/MPOG,
uma vez que o presente CONTRATO é puramente de prestação de serviços, sem qualquer previsão ou demanda de dedicação exclusiva
de mão de obra.
11.5.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
11.6.
Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
11.7.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento de
preço do valor remanescente;

12.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1.

Regime, Tipo e Modalidade da Licitação

12.1.1.
O regime da execução do contrato será de empreitada por preço unitário, e o tipo e critério de julgamento da licitação é o
menor preço, utilizado para compras e serviços de modo geral e para contratação de bens e serviços de informática.
12.1.2.
De acordo com o Art. 1º, § 3º do Decreto nº 10.024/2019, esta licitação deve ser realizada na modalidade de Pregão,
preferencialmente na sua forma eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço unitário.
12.1.3.
A fundamentação pauta‐se na premissa que a contratação de serviços baseia‐se em padrões de desempenho e qualidade
claramente definidos no Termo de Referência, havendo diversos fornecedores capazes de presta‐los. Caracterizando‐se como
“serviço comum” conforme Art. 9º, §2º do Decreto 7.174/2010 e Art. 3º do Decreto nº 10.024/2019.
12.2.

Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência

12.2.1.
O Direito de Preferência se aplica conforme previsão do Decreto nº 7.174/2010, Lei nº 8.248/1991 e Lei Complementar nº
123/2006, devido o objeto se tratar de serviço de tecnologia da informação.
12.3.

Critérios de Qualificação Técnica para Habilitação:

12.3.1.
Para comprovação da qualificação a empresa deverá apresentar atestado (e/ou declaração) de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprovem a experiência na execução dos serviços nas características e
prazos relacionados neste Termos de Referência, conforme descrito abaixo.
12.3.1.1.
Prestação de serviços em regime de fábrica de software contemplando desenvolvimento e manutenção de
sistemas de informação com produtividade de, pelo menos, 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) pontos de função em 12
meses ininterruptos, contemplando uma ou mais linguagens / tecnologias: Postgresql, MySQL, MariaDB, PHP, Python,
Java.
12.3.2.
Os atestados (e/ou declaração) de capacidade técnica deverão conter as seguintes informações para fins de
comprovações: Identificação do órgão ou empresa emitente com nome ou razão social, CNPJ, endereço, nome da pessoa responsável e
função no órgão ou empresa, telefone e e-mail para contato;
12.3.3.
Com finalidade de facilitar a realização de possíveis diligências para verificar a autenticidade e veracidade do atestado,
recomenda-se que a LICITANTE, disponibilize a cópia do(s) contrato(s) e/ou notas fiscais, ou qualquer outro documento que comprove
que o serviço apresentado no atestado foi prestado.

12.3.4.
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início
de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;
12.3.5.
Não serão considerados atestados de capacidade técnicas oriundos de contratos firmados com outras empresas que
pertençam ao mesmo grupo financeiro ou cujo contrato social possua sócio(s) que seja(m) da mesma titularidade do licitante.
12.3.6.
Entende-se como pertencente ao quadro permanente: o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência
Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante.
12.3.7.

Declarações da licitante:

12.3.7.1.
A licitante deverá apresentar declaração na assinatura do contrato se comprometendo a possuir em seu quadro
permanente em até 05 (cinco) dias a conta a contar da assinatura do contrato e que manterá profissionais com os perfis e
qualificações mínimas exigidas no ANEXO II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE na execução do contrato, com o compromisso de
atualizá-los conforme novas versões de software e tecnologias que forem lançadas e implantadas no ambiente da CONTRATADA,
além dos descritos no ANEXO III - LISTA DE DEMANDAS DE SOFTWARE. O profissional técnico habilitado na(s) áreas referidas(s) nos
itens deste Termo de Referência, deverá ter capacitação técnica-operacional contemplando, no mínimo as exigências contidas na
ANEXO II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE.
12.3.7.2.
No ato da contratação, a empresa licitante deverá apresentar comprovação que possui maturidade em processo de
desenvolvimento e manutenção de sistemas, tendo como referência, no mínimo, MPS-BR Nível F ou CMMI equivalente,
comprovados através de certificado concedido pela associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex ou
pelo Software Engineering Institute - SEI.
12.4.

Da Proposta de Preços:

12.4.1.
O preço unitário deverá estar de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da
Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações constantes no
Termo de Referência.
12.4.2.
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 do LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração
12.4.3.
A LICITANTE deverá apresentar proposta de preços que inclua os itens e termos presentes no modelo do ANEXO VI –
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS.
12.4.4.

Prazo de validade da Proposta não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

12.4.5.
Deverão estar incluídos no preço todos os insumos necessários ao completo atendimento do objeto e outras derivadas da
prestação de serviços, tais como despesas com mão de obra, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços objeto desta licitação.
13.

DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

Conforme o § 6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01 de 2019, este Termo de Referência será assinado pela Equipe de Planejamento da
Contratação e pela Autoridade Máxima da Área de TIC, e aprovado pela Autoridade Competente.

[assinatura eletrônica]
Integrante Requisitante

Hendrikus Gerardus Antonius Van Der Voort
Matrícula SIAPE: 2051381

Revisado por
[assinatura eletrônica]

Dilson Augusto de Araujo Junior

Assistente em C&T - Serviço de Compras e Patrimônio
Matrícula SIAPE: 2000291

Autoridade Máxima da Área de TIC
[assinatura eletrônica]

Adenilson Raniery Sarges Pontes

Chefe do Serviço de tecnologia da Informação-SETIC
Matrícula SIAPE: 2047398

[assinatura eletrônica]
Integrante Técnico

Marcos Paulo Alves de Sousa
Matrícula SIAPE: 1697910

[assinatura eletrônica]
Integrante Administrativo

Carlos Augusto Monteiro da Silva
Matrícula SIAPE: 1998991

Referência: Processo nº 01205.000343/2021-73

SEI nº 8605947

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376, . Zona Cívico-Administrativa,
CEP 66040-170, Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br

ANEXO
ANEXO I - MODELO DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
O Museu Paraense Emílio Goeldi, sediado em Av. Magalhães Barata, 376 - São Brás, Belém-PA, CNPJ n°
04.108.782/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA
EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;
CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO
PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem
como definir as regras para o seu uso e proteção;
CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;
Resolvem celebrar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, doravante TERMO, vinculado ao
CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – DO OBJETO
Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as
obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas,
disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto
do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de
18/11/2011 e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que regulamentam os
procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.
Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de
sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.
Cláusula Terceira – DA INFORMAÇÃO SIGILOSA
Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus
de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em
linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou
intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios,
compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos,
cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as
atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes
ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos
seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser

confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as
partes;
Cláusula Quarta – DOS LIMITES DO SIGILO
As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de
ato ou omissão da CONTRATADA;
II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;
III – 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 Quinta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado
envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico
de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que
se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação
sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e
empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a
existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.
I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o
cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos
documentos comprobatórios.
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da
informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se
devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra
parte em função deste TERMO.
I – Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como
todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas,
representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados,
seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas
à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações
disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Sexto – A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:
I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das
INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para
nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindolhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer
pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;
II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos
do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a
divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros;

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso
tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento
obrigatório determinado por órgão competente; e
IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.
O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua
assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão
do CONTRATO PRINCIPAL.
Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, 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 PRINCIPAL firmado entre as
PARTES.
Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de
todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de
responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS
Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou
quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatandose casos omissos, as partes buscarão
solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da
economicidade e da moralidade.
Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo
expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos
conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.
Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no
sentido de que:
I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as
atividades da CONTRATADA;
II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas
as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.
III – 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;
IV – Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e
regulamentaçãobrasileiras pertinentes;
V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;
VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA
não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que
permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste
instrumento;
VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações
disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte
integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as
informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo a
CONTRATO PRINCIPAL;
VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas,
nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem

qualquer outro acordo entre si.
Cláusula Nona – DO FORO
A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Belém, onde está localizada a sede da CONTRATANTE, 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, o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE é
assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.
DE ACORDO,
_______________________________
<Nome>
Matrícula: <Matr.>
CONTRATANTE
________________________________
<Nome>
Matrícula: <Matr.>
CONTRATADA
Testemunhas:
________________________________
<Nome>
________________________________
<Nome>
_________________________, ___________ de ________________________ de _____.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Alves de Sousa, Tecnologista, em
18/09/2021, às 17:35 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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ANEXO

ANEXO II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE
A indicação das certificações, formação, experiência e treinamentos exigidos faz parte dos pressupostos e restrições de
cada tarefa, pertinente à sua complexidade. O quadro abaixo apresenta as certificações, formação, experiência e
treinamentos aplicáveis em termos de tecnologias e plataformas para o desenvolvimento de soluções no ambiente
computacional do MPEG.
Perfil
Líder Técnico: Este profissional será o principal ponto de contato
com o CONTRATANTE, responsável pela gerenciamento
administrativo do contrato e da coordenação geral dos serviços da
CONTRATADA
Gerente de Projeto: Responsável pelo gerenciamento do projeto de
software
Desenvolvedor de software: Responsável pelo desenvolvimento de
produtos de software
Analista de pontos de função: Responsável pela contagem de pontos
de função sobre os objetos desenvolvidos para atendimento de
projetos

Certificação Formação Experiência Treinamento
C.1

F.1

E.1

C.2, C.3

F.1, F.2

E.2

T.1

F.1

E.3

T.1

C.4

F.1

E.5

Analista de requisitos: Responsável pela engenharia de requisitos de
C.5
projetos de softwares

F.1

E.4

Código Certificações
C.1

Certificação ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management.

Certificação CAPM® - Certified Associate in Project Management (Profissional/Associado
Certificado em Gerenciamento de Projetos), emitido pela autoridade certificadora Project
Management Institute – PMI.
Certificação PMP® - Project Management Professional (Profissional de Gerenciamento de
C.3
Projetos), emitido pela autoridade certificadora Project Management Institute – PMI.
Certificação CFPS (Certified Function Point Specialist), emitida pela autoridade certificadora
C.4
IFPUG – International Function Points Users Group.
C.5
Certificação CPRE-FL (Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level)
Código Formação
Graduação em qualquer curso de nível superior comprovado mediante diploma fornecido por
F.1
instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em Gerenciamento de Projetos lato sensu com
F.2
duração mínima de 360 horas ou stricto sensu, sendo a duração em conformidade com as
determinações estabelecidas pelo Ministério da Educação.
Código Experiência
Experiência mínima comprovada de dois anos, como preposto, em projetos de construção de
E.1
software utilizando práticas ágeis.
C.2

E.2

Experiência mínima comprovada de dois anos em gestão de projetos utilizando práticas ágeis.
Experiência mínima comprovada de dois anos, como desenvolvedor de software, em projetos de
E.3
construção de software utilizando práticas ágeis.
Experiência mínima comprovada de dois anos, como analista de requisitos, em projetos de
E.4
construção de software utilizando práticas ágeis.
Experiência mínima comprovada de dois anos, como analista de pontos de função, em projetos de
E.5
construção de software utilizando práticas ágeis.
Código Treinamentos
T.1
Cursos de Gestão Ágil com Scrum, que totalize, no mínimo, 60 horas.

Obs. A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado e assinada pelo represente legal, no formato PDF.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Alves de Sousa, Tecnologista, em 20/09/2021, às 10:46
(horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o
código verificador 8125834 e o código CRC E34694F8.
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ANEXO
ANEXO III - LISTA DE DEMANDAS DE SOFTWARES

1.
DEMANDA 1: Implementação do sistema de gerenciamento do banco de dados da coleção arqueologia e integração com os sistemas das
coleções da etnografia e linguística.
1.1.
A empresa contratada deverá realizar a prestação de serviços técnicos especializados na Área de Tecnologia da Informação contemplando
desenvolvimento, manutenção e documentação de Sistemas de Informação, a serem desenvolvidos sob a modalidade de Fábrica de Software.
1.2.
Deverá ser realizada o desenvolvimento de um ambiente web de integração de banco de dados digital das coleções de ciências humanas do
MPEG, envolvendo banco de dados das coleções da arqueologia, etnografia e linguística, conforme a seguir:
1.2.1.

Desenvolvimento de um sistema de gestão do banco de dados da coleção arqueológica.

1.2.2.
Desenvolvimento de um sistema web contendo uma interface de integração com os sistemas já existentes para as demais coleções
(SINCE-coleção etnográfica e ALIM – linguística).
1.3.
Acervos de diferentes naturezas (linguísticos, de cultura material e documentações audiovisuais), hoje separados na instituição, deverão ser
integrados digitalmente. Essas coleções contam com aproximadamente 150 mil itens entre objetos (antropologia e arqueologia) e gravações (linguística)
que se encontram parcialmente digitalizados e disponíveis para consulta online.
1.4.

Sistema das coleções Etnográficas (SINCE):
1.4.1.
O sistema foi desenvolvido em plataforma PHP + HTML+MySQL com a formação de um banco de dados que concentram informações
dos objetos nos quesitos: dados informacionais, imagens 2D. A forma estrutural do sistema fornece tela de cadastro com informações específicas
sobre os objetos, busca avançada onde podemos obter uma filtragem refinada sobre cada objeto cadastrado, disponibilização on line, além de
campos de estatísticas que estão em desenvolvimento, gestão de usuários, área de exposição.
O formulário de cadastro possui 45 campos. Até o momento temos em torno de 250 objetos inseridos no BD (por conta do risco de erros de
importação de dados), e está sendo alimentado manualmente.
1.4.2.
A ampliação deste BD deve incorporar dados com imagens em 3D, vídeos e áudios (conforme dados existentes, novas pesquisas e
produção, estimando ca. 500TB).

1.5.

Acervo de Línguas Indígenas do Museu Goeldi (ALIM):
1.5.1.
O ALIM é o acervo digital das línguas amazônicas, que faz parte do Centro Permanente de Documentação de Línguas e Culturas
Indígenas da Amazônia, na Área de Linguística, COCHS, MPEG/MCTIC. O acervo digital contém gravações de vídeo, áudio e foto em vários formatos
digitais, documentando aspectos de mais de 80 línguas indígenas do Brasil. As gravações não são exclusivamente de natureza linguística, mas
documentam também aspectos de cultura e ambiente dos povos indígenas da Amazônia. Além disso incluem material digitalizado de origem
analógica, com registros desde os anos 1960, formando um acervo de aproximadamente 1300 itens. Os arquivos estão armazenados em um servidor
Synology, com capacidade total de 32TB, que possui redundância contra falhas baseada no modelo RAID-6 e copiado em um sistema de back-up
usando fitas digitais, tipo LTO. O tamanho total da coleção está atualmente em torno de 22TB incluindo os arquivos catalogados e brutos que são
selecionados para o Acervo ocupando um espaço aproximado de 9TB. Fazem parte também arquivos editados, filmes e áudios (narrações e músicas)
de documentação, que são materiais de finalização de projetos e que ocupam um espaço de aproximadamente de 1,5TB. Anualmente o acervo sofre
um acréscimo entre 300GB e 600GB por ano. A compilação e estruturação dos metadados de todo material representa um processo constante, e
utiliza scripts que agilizam o processo de catalogação desenvolvido pelo Museu Goeldi, e a intenção é formar uma rede de colaboração com o Museu
do Índio, ampliando os lugares de backup dos dois acervos. O modelo de banco de dados adotado no ALIM. ALIM vai ser modelado na plataforma
open source DSPACE (https://github.com/DSpace/DSpace), que é um repositório digital capaz de armazenar e gerenciar materiais digitais científicos,
dando-lhes maior visibilidade e acessibilidade, ou um sistema equivalente.

1.6.

Coleção Arqueológica:
1.6.1.
O acervo arqueológico do MPEG possui atualmente mais de 3 mil objetos inteiros ou semi-inteiros e milhões de fragmentos cerâmicos e
líticos, além de uma considerável quantidade de material ósseo, botânico e malacológico. Não possui um sistema adequado de gerenciamento de dados.
Trabalha com bancos de dados em aplicativos do Microsoft Access, não integrados. Atualmente os BDs existentes são: Objetos inteiros (peças tombadas),
coleções, sítios arqueológicos, documentação, réplicas.
1.6.2.
O banco de dados da coleção arqueológica do Museu Goeldi deverá ser estruturado utilizando a plataforma open source Tainacan
(https://tainacan.org), que é um sistema de criação de repositórios de acervos digitais com interface em WordPress.
1.6.3.
Por fim, deverá ser desenvolvido uma interface web de integração dos bancos de dados das coleções arqueológicas, etnográficas e linguístico
deverá ser desenvolvida, atendendo às seguintes orientações do Conselho Internacional de Museus (ICOM) para sistemas de documentação:
1.6.3.1.
Deverá incluir informações gerais sobre os objetos e oferecer suporte a procedimentos práticos de gestão de acervo, tais como
incorporação, gestão de empréstimo, localização de objetos e controle de sua movimentação.
1.6.3.2.
Os recursos de busca on line deverão ajudar os funcionários e usuários a localizar informações relevantes sobre o acervo e sobre cada
um de seus itens por meio de critérios de busca que incluam nome do objeto, título, tipo de objeto ou sua classificação, material, localização do
acervo, autor, data ou período de produção ou número do objeto.
1.6.3.3.

O sistema deverá permitir ao museu restringir o acesso às informações confidenciais e detalhes relativos a direitos autorais.

1.6.3.4.
Deverá incluir evidências sobre as condições em que cada objeto chegou ao museu. No caso das aquisições permanentes, a
documentação deverá indicar a forma de aquisição, data, procedência e eventuais restrições. No caso dos objetos mantidos temporariamente no
museu, a documentação deverá estabelecer o motivo da aceitação do objeto, data, origem, a data de retorno prevista e a confirmação da devolução.
1.6.3.5.
Cada objeto deverá receber um número ou identificador único, que será registrado no sistema de documentação. A localização do
objeto deverá ser registrada no sistema de documentação, independentemente de o objeto estar em sua localização normal ou de ter sido
transferido para outro local como, por exemplo, o laboratório de conservação.

1.6.3.6.
Em caso de perda ou roubo de objetos, deverá ser capaz de fornecer todas as informações e imagens que possam auxiliar na sua
recuperação, tais como seu número identificador único, data ou período de produção, autor, materiais, medidas, estado de conservação e
características particulares.
1.6.3.7.

Deverá incluir informações sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao objeto.

1.6.3.8.
O sistema deverá incluir os resultados de pesquisas de outros materiais publicados sobre o objeto ou qualquer referência a essas
informações, tais como registros em catálogos de exposições.
1.6.3.9.
O sistema deverá oferecer mecanismos que possibilitem a incorporação das informações dos acervos em materiais educacionais e de
interpretação, exposições on line e recursos de aprendizagem.
1.6.3.10.
O sistema deverá dar suporte em relação aos procedimentos de gestão do acervo, tais como as etapas a serem seguidas e as decisões a
serem tomadas.
1.6.3.11.
O sistema deverá incorporar informações sobre todas as atividades importantes relativas à gestão do acervo que possam afetar um
determinado objeto como, por exemplo, conservação, fotografia, empréstimo a terceiros e seu uso em exposições e mostras.
1.6.3.12.
O sistema deverá incluir dispositivos voltados para a segurança, a manutenção e a preservação das informações em longo prazo tais
como execução de back-ups e restrição de acesso a informações digitais, e a garantia de transferência de informações digitais de sistemas ou
formatos anteriores para os sistemas atuais.
1.7.

Metas/Etapas:
1.7.1.
Meta 1: Construir estrutura de Banco de Dados para o acervo arqueológico constando os seguintes itens: banco de imagens 2D, banco
de imagens 3D, repositório de documentos, dados alfanuméricos tabulados.
1.7.1.1.

Etapa 1.1: Dotar o banco de dados da arqueologia com os seguintes recursos de Entrada:
Upload e cadastro de dados natodigitais alfanuméricos (dados tabulados).
Upload e cadastro de dados derivados bidimensionais e tridimensionais (arquivos de imagem e documentos natodigitais e
digitalizados).

1.7.1.2.

Etapa 1.2: Dotar o banco de dados da arqueologia com os seguintes recursos de Saída:
Resultado de busca em campo de pesquisa nativo.
Resultado de busca em campo de pesquisa unificado.
Relatórios de atividades com opção de impressão.
Relatórios estatísticos com opção de impressão.
Formulários administrativos semi-preenchidos, editáveis e com opção de impressão.
Etiquetas geradas automaticamente a partir de dados tabulados pré-selecionados, com opção de impressão.
Códigos de Barras e QR Codes geradas automaticamente a partir de dados tabulados pré-selecionados, com opção de
impressão.
Download de imagens e documentos com marca d´água e metadados incorporados ao arquivo baixado.

1.7.2.

Meta 2: Disponibilizar e integrar os bancos de dados da Antropologia, da Arqueologia e da Linguística
1.7.2.1.
Etapa 2.1: Disponibilizar e integrar os bancos de dados da Antropologia, da Arqueologia e da Linguística através de interface
unificada e disponível na WEB, dotada dos seguintes recursos:
Diferentes níveis de acesso de segurança.
Campo de pesquisa com opção de busca simples, combinada e composta com resultados abrangendo os bancos de dados das
três coleções.
Área de pesquisa avançada com filtros de busca e resultados abrangendo os bancos de dados das três coleções.
Opção de impressão ou download dos resultados de pesquisa.
Display para visualização de arquivos bidimensionais com recurso de zoom.
Opção de impressão dos arquivos bidimensionais apresentados no display.
Display para visualização de arquivos multimídia e tridimensionais com recurso de zoom.
Seção reservada à disponibilização das normas e protocolos de acesso de cada coleção.
Seção de contato com formulário preenchível pelo usuário e direcionamento automático das mensagens postadas para os emails dos administradores.
Seção dedicada a exibição de exposição virtual.

1.7.3.

Meta 3: Capacitação para o uso do sistema
1.7.3.1.
Etapa 3.1: Fornecer capacitação para os servidores que irão alimentar e operar o sistema de banco de dados abrangendo os
seguintes temas:
Gestão dados.
Segurança em banco de dados.
Publicação de conteúdo multimídia em ambiente WEB.

1.8.
Previsão do volume de dados inicial requerido para consolidação do banco de dados integrado das ciências humanas considerando também área
de reserva mínima para incremento anual de cada acervo digital:o

aCorresponde ao total de dados já existentes em formato digital.
bCorresponde

a uma parcela dos dados já existentes em formato digital, sendo que o restante (~75%) se constitui de dados que precisam ser organizados,
compilados ou digitalizados.
cCorresponde a 20% dos dados atualmente acomodados em plataforma Access, a qual deverá ser substituída pelo novo sistema de banco de dados objeto do
presente Termo de Referência.
dDados por serem gerados durante a vigência do contrato pela equipe do Museu Goeldi.
1.9.

Justificativa:
1.9.1.
As coleções de arqueologia e etnografia do Museu Goeldi são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
como patrimônio cultural do Brasil desde a década de 1940 e estão entre as primeiras coleções arqueológicas tombadas no país. Com esta ação se espera
integrar digitalmente as três coleções culturais do MPEG (linguística, antropologia e arqueologia) em plataformas digitais integradas, promovendo uma
ampla estrutura digital para o estudo da região amazônica em toda a sua diversidade cultural e contribuindo para a salvaguarda do seu patrimônio.

2.
DEMANDA 2: Desenvolvimento de uma plataforma web de EXPOSIÇÃO VIRTUAL e divulgação científica que disponibilizará visualização em 3D
das coleções das ciências humanas e geobiológicas.
2.1.
A empresa contratada deverá realizar a prestação de serviços técnicos especializados na Área de Tecnologia da Informação contemplando
desenvolvimento, manutenção e documentação de Sistemas de Informação, a serem desenvolvidos sob a modalidade de Fábrica de Software.
2.2.
Deverá ser criada uma área de EXPOSIÇÃO VIRTUAL, compatível com a plataforma Plone adota pelo Governo Federal e que atenda às
recomendações da PORTARIA do Ministério das Comunicações de Nº 483, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-483de-28-de-agosto-de-2020-279455465). A EXPOSIÇÃO VIRTUAL disponibilizará além de objetos audiovisuais em 2D, deverá apresentar objetos em 3D das
coleções das ciências humanas e geobiológicas, gerados pelo software datos|x 3D de tomografia computadorizada (versão 2.8 ou superior) do sistema
vtomex m 240 (https://www.bakerhughesds.com/industrial-x-ray-ct-scanners/phoenix-vtomex-m-high-speed-3d-metrology), oferecendo interatividade para
o público em geral. A área de exposição oferecerá recursos de visualização de vídeos de alta definição oriundo dos arquivos exportados de Scanner 3D. A
EXPOSIÇÃO VIRTUAL deverá ser mantida no portal institucional do Museu Paraense Emílio Goeldi.
2.3.
Meta 4: Incrementar ações de comunicação científica com disponibilização de plataforma web de exposição virtual adequada para a
socialização do acervo virtualizado e para apoio aos eventos educativos e exposições. Que além de permitir um “passeio virtual” pela exposição, com som
ambiente agradável a ser escolhido, botões digitais inseridos no espaço permitindo acesso a: áudios, textos e vídeos detalhando as peças (apresentadas sob
vários ângulos).
2.3.1.
Etapa 4.1: Desenvolvimento de funcionalidades interativas de objetos/arquivos 3D para exibição interativa de peças virtualizadas de
ciências humanas e geobiológicas nas plataformas digitais do MPEG, dotado dos seguintes recursos:
Diferentes níveis de acesso de segurança.
Módulo de gestão de conteúdo.
Módulo de importação de objetos/arquivos 3D das coleções geobiológicas.
Módulo de visualização tridimensional de objetos/arquivos 3D.
2.3.2.
Etapa 4.2: Desenvolvimento de funcionalidades de apoio e ampliação do alcance das atividades de divulgação científica, nas
plataformas digitais do MPEG, dotado dos seguintes recursos:
Diferentes níveis de acesso de segurança.
A plataforma digital deverá ser integrada ao atual sistema de gestão de conteúdo (Plone) adotado pelo MPEG.
3.
As demandas necessárias deverão, obrigatoriamente, estar aderente às políticas, premissas e especificações definidas pelos Padrões de
Interoperabilidade de Governo Eletrônico, e-PING, pela necessidade de troca de dados e informações entre os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema
Brasileiro de Inteligência (SISBIN), assim como pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, e-MAG, dentro dos limites e possibilidades de atuação de
pessoas portadoras de necessidades especiais nas atividades de Inteligência. A supracitada aderência está conforme com as Portarias Normativas SLTI n°5, de 14
de julho de 2005, e n°3, de 7 de maio de 2007.
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ANEXO IV - MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS

ANEXO V - MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS

Abaixo os itens que compõem o relatório mensal de ordem de serviço:
1.

IDENTIFICAÇÃO
1.1.

Identificação do contrato, Ordem de serviço e período alcançado pelo Relatório.
Contrato:
OS:

2.

xx/20xx
xxx/20xx

Período:

xx/xx/20xx a xx/xx/20xx

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO
2.1.

Descrição sumária das atividades do sistema.
Data

Área
Atividade/Caminho do Produto
Solicitante no Repositório

Quantidade
de PFs

xx/xx/20xx

3.

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
3.1.
Descrição de cálculo dos acordos de nível de serviços com o objetivo de verificar se
todos os serviços solicitados nesta Ordem de Serviço (OS) n˚ xx/20xx foram disponibilizados de
acordo com as regras, quantidades, prazos, critérios, padrões de qualidade e demais condições
estabelecidas na Ordem de Serviço, Edital e Termo de Referência.

4.

5.

RESPONSÁVEL CONTRATADA
Data

Nome

__/__/____

__/__/____
<Nome completo>
Preposto Contrato xx/20xx
Nome da Contratada

Assinatura

RESPONSÁVEL CONTRATANTE
Data

Nome

Assinatura

__/__/____

<Nome completo>
Gestor do Contrato xx/20xx

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Alves de Sousa, Tecnologista, em
20/09/2021, às 16:55 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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ANEXO VI - CARACTERÍSTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

1.
O dimensionamento da OS de execução será feito por meio da técnica de Análise de
Pontos de Função, conforme MDS do MPEG.
2.
Cada OS de execução contemplará o ciclo de uma única release. O PF a ser considerado
para aferição será líquido.
3.
Para abertura da OS de execução, o MPEG utilizará como base a contagem estimada do
escopo da release e, para fins de faturamento, será utilizada, a seu critério, a apuração do tamanho
funcional do escopo da OS de acordo com a seguinte tabela:
Tamanho funcional do Escopo
da OS
0 a 150 PF
Acima de 150 PF
4.

Tipo de Contagem Final para
Faturamento
Estimativa ou Detalhada
Detalhada

O fluxo de execução dos serviços será realizado tomando por base MDS do MPEG.

5.
Os serviços contemplados em cada OS deverão ser acompanhados dos artefatos que
sustentarão a contagem de PFs.
6.
Uma vez homologados os serviços da OS pelo solicitante, a release deverá ser
disponibilizada em produção.
7.
O MPEG abrirá a OS de execução com informações sobre a demanda a ser realizada e a
enviará à CONTRATADA.
8.
A seu critério, o MPEG, juntamente com a OS de execução, demandará o desenvolvimento
dos artefatos necessários para o entendimento da demanda.
9.
O prazo estimado em semanas para a realização da OS de execução será definido com base
na contagem estimada em pontos de função do escopo da OS e na capacidade mensal de produção por
projeto, em pontos de função, declarada pela CONTRATADA em sua proposta, de acordo com a fórmula:
Prazo_Estimado = [PF_Estimado / K_sprint] x t_sprint
Onde:
Prazo_Estimado: prazo, em semanas, para a execução da OS;
PF_Estimado: contagem estimada, em pontos de função, do tamanho funcional da OS.
K_sprint: capacidade de produção por projeto, por sprint, em pontos de função, dada por:
K_sprint = K_mensal / Nsprint_mensal

K_mensal: capacidade mensal de produção por projeto declarada na proposta da CONTRATADA;
Nsprint_mensal: quantidade de sprints em um mês (função da duração de uma sprint);
t_sprint: quantidade, em semanas, da duração de uma sprint no MPEG.
10.
O prazo de uma release é sempre múltiplo de sprints. As frações de semanas resultantes
da fórmula devem ser consideradas uma sprint adicional.
11.

Após o aceite da OS pela CONTRATADA, inicia-se o ciclo de execução da release.

12.

Toda sprint será iniciada com a Reunião de Planejamento, em que se definem:
12.1.

Os itens de trabalho da sprint.

12.2.

A definição de pronto e a descrição sucinta de cada item de trabalho.

12.3.
Toda sprint será encerrada com a Reunião de Revisão da Sprint, em que o MPEG
analisará as entregas a fim de dar o aceite dos produtos.
12.4.
O ciclo de execução das sprints se encerra com a entrega da ultima sprint prevista
para a release, quando então se iniciam os procedimentos de aceitação de release e fechamento da
OS.
12.5.

Deverá ser entregue junto com a última sprint:
12.5.1.

Código-fonte final da release.

12.5.2.

Script de build, deploy e banco de dados, se houver.

12.5.3.

Testes unitários automatizados e suas evidências.

12.5.4.

Testes de integração automatizados e suas evidências.

12.5.5.

Testes de interface automatizados e suas evidências.

12.5.6.

Artefatos previstos na OS.

12.5.7.

Modelo de dados.

13.
No momento de validação poderá ser realizado avaliações de qualidade em que, a
critério do MPEG, poderão ser reexecutados os testes unitários, de integração e de interface e
também realizados testes funcionais de sistema, previamente planejados e ou exploratórios, testes
de desempenho, de carga, de estresse e de segurança.
14.
Na validação da release, serão analisados se os produtos entregues estão em
conformidade com os critérios de Avaliação da Qualidade em conjunto com os de Níveis de Serviço.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Alves de Sousa, Tecnologista, em
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ANEXO VII - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

1.
Para elaboração da proposta de preços a LICITANTE deverá considerar todos os termos
constantes deste Termo de Referência e seus anexos.
2.
demanda.

O preço unitário da proposta corresponde a serviços de valores fixos, variáveis e sob

3.
A estimativa para execução dos serviços sob demanda é uma expectativa de execução dos
serviços, não garantindo nenhuma obrigação por parte da CONTRATANTE.
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Item Descrição/especificação
1

Unid.

Valor
Qtde.
Unitário
PF
(R$)

Serviço de desenvolvimento e manutenção de PF (Ponto de
930
sistemas de informação
Função)

XXX

Valor Total
Anual (R$)
XXX

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Alves de Sousa, Tecnologista, em
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ANEXO VIII - ACORDOS MÍNIMO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - AMNS

1.
A gestão, a fiscalização do contrato e a avaliação da qualidade dos serviços se darão
mediante o estabelecimento e acompanhamento de indicadores de serviço, que comporão o Acordo de
Níveis Mínimos de Serviço entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.
2.
O nível de serviço indica a variação, considerada aceitável pela CONTRATANTE, dos
indicadores de atendimento.
3.
A identificação de inconsistências entre os indicadores apresentados pela CONTRATADA e
os indicadores apurados pela CONTRATANTE, configuram-se como não cumprimento do Acordo Mínimo
de Nível de Serviço, devendo neste caso, ser aplicada a penalidade definida em cláusula específica do
contrato.
4.
O AMNS se presta à definição, de forma objetiva, das formas de mensuração da entrega
dos serviços objeto da contratação e de seus indicadores de desempenho, além da definição dos limites
aceitáveis para esses indicadores e das sanções a serem aplicadas em razão do seu descumprimento.
5.
Desenvolver uma solução implica em dispêndios financeiros e dedicação de mão de obra.
Por estas razões, entregas incompletas ou tardias podem ser consideradas inexecuções parciais, pois
resultam em produtos de valor agregado inferior ao demandado, ensejando aplicação de glosa de
redução do valor da Ordem de Serviço que o originou.
6.
Independente da completude e tempestividade do produto, inconformidades e a baixa
qualidade dos processos produtivos do fornecedor podem resultar em ônus para a CONTRATANTE,
situações que devem ensejar a aplicação de sanção financeira que induza o fornecedor a readequar seus
processos.
7.

CONCEITOS RELACIONADOS:
7.1.
Testes de Aceitação: São conjuntos de testes unitários e testes funcionais
automatizados (quando solicitados), além de testes funcionais manuais, capazes de verificar o
provimento das qualidades mínimas necessárias à aceitação de um software, conforme definido em
sua especificação.
7.2.
Pré-Homologação: Fase de aceitação definida na MDS para o Processo de
Desenvolvimento Ágil, onde a cada entrega, o sistema será primeiramente avaliado quanto a
critérios de admissibilidade obrigatórios, e em seguida quanto à presença de defeitos de caráter
impeditivo. O resultado desta fase pode ser de aceitação integral, parcial ou rejeição.
7.3.
Glosa: Anotação de redução do valor de uma entrega em decorrência de sua
inexecução parcial, constatada por recusa nos testes de aceitação ou por atraso excessivo.
7.4.
Sprint: Iteração no Processo de Desenvolvimento Ágil da MDS do MPEG, na qual é
produzida uma parte do projeto, previamente definida pelo cliente em conjunto com a equipe de
desenvolvimento.

7.5.
Defeitos de Software: Os tipos de defeito de software influenciam nos níveis mínimos
de serviço contratados. Conforme detalhado na MDS da CONTRATANTE, são considerados dois tipos:
7.5.1.

Defeito impeditivo. De caráter crítico, que envolve situações tais como:
7.5.1.1.

A impossibilidade de conclusão de uma fluxo principal.

7.5.1.2.

Inoperância de integrações externas essenciais ao sistema.

7.5.1.3.
Divergência de regra de negócio em relação à especificação, que
impossibilite o uso do sistema.
7.5.1.4.
sistema.

Performance ou tempo de resposta em nível que impossibilite o uso do

7.5.1.5.

Corrupção de múltiplos registros de dados em produção.

7.5.2.

Defeito não impeditivo. De caráter regular, envolve situações tais como:
7.5.2.1.

Dificuldades para concluir fluxos não essenciais do sistema.

7.5.2.2.

Validações inconsistentes.

7.5.2.3.

Integrações não críticas inoperantes.

7.5.2.4.
sistema.

Ausência de parâmetros ou tabelas de domínio que dificultem o uso do

7.5.2.5.

Não-conformidades de layout.

7.5.2.6.

Aspectos ineficientes de usabilidade.

7.5.2.7.
Inconsistências de massa de dados para homologação que dificultem
teste do sistema.
7.6.
Os defeitos enumerados anteriormente são definidos e aprimorados na MDS da
CONTRATANTE. Nesse sentido, os exemplos fornecidos têm apenas caráter ilustrativo, e os
casos omissos e respectiva classificação são definidos pelo Gerente de Sistema e atualizados
na MDS quando necessário.
8.

Classificação de demandas e definição de prazos para a CONTRATADA:
8.1.
Para possibilitar a definição de prazos no Acordo de Nível de Serviço, as demandas
são classificadas conforme o sistema ao qual estão relacionadas, e sob qual natureza de criticidade
associada. Dependendo do tipo da demanda, a duração e os prazos são contabilizados em horas
corridas ou dias úteis.
8.2.
Para os casos de manutenção corretiva, as demandas são categorizadas através da
criticidade do sistema envolvido, bem como da natureza do defeito (impeditivo ou não-impeditivo).
Os prazos estão definidos conforme tabela abaixo (valores em horas corridas):

Caso Tipo de defeito
1
2
3
4

Sistema crítico com defeito
impeditivo
Sistema crítico com defeito nãoimpeditivo
Sistema não-crítico com defeito
impeditivo
Sistema não-crítico com defeito nãoimpeditivo

Prazo máx. para
início

Prazo máx. para
diagnóstico

Prazo máx. para
solução

30 minutos

3 horas

9 horas

8 horas

24 horas

72 horas

2 horas

6 horas

24 horas

24 horas

48 horas

120 horas

8.3.
Para os casos 1 e 3, o tempo para diagnóstico também já deve incluir a proposição de
solução de contorno. Tal solução, para efeito do Acordo de Nível Mínimo de Serviço, também é
válida para o prazo máximo de solução, e nesse caso, desde que sanado o defeito impeditivo, a
versão definitiva da solução será tratada como demanda separada com prazo acordado entre as
partes.
8.4.
Para apurações especiais e demais situações de sustentação que não envolvam
defeitos, os prazos seguem as regras conforme tabela abaixo:
Prazo
máx.
Caso Tipo de defeito
para
início
Apuração especial que envolva criação, alteração ou 1 dia
5
exclusão de registro simples.
útil
2
6
Outras apurações especiais
dias
úteis
2
7
Relatório manual extraído de base de dados
dias
úteis
Manutenção de interface de usuário com até 10 itens,
tais como alteração de label, posição de campo, título 3
8
de relatório, mensagem ao usuário e quaisquer textos dias
estáticos de sistema e demais alterações nãoúteis
funcionais de interface
5
9
Outras manutenções de interface
dias
úteis

Prazo
máx. para
solução
4 horas
Conforme
definido
na OS
5 dias
úteis

5 dias
úteis
Conforme
definido
na OS

8.5.
Para projetos, evoluções projetizadas e também aquelas de pequeno porte, os prazos
seguem as regras conforme tabela abaixo:
Caso Demanda

Prazo
máximo
para início

1

2 dias úteis

2
3

Demanda emergencial ou legal
Evolução de pequeno porte
programada
Projeto de evolução ou novo
desenvolvimento (demanda inicial
agregadora)

5 dias úteis
20 dias úteis

Prazo
máximo para
solução
Conforme
definido na OS
Conforme
definido na OS
Não aplicável

8.5.1.
Apenas ordens de serviço relacionadas à construção de código serão
consideradas para efeito de Acordo de Nível Mínimo de Serviço, excluindo-se, por exemplo, as
ordens de serviço que envolvam atividades de consolidação de regras de negócio tais como
levantamento de requisitos e/ou modelagem de negócios.
8.5.2.
Para as demandas que envolvam o Processo de Desenvolvimento Ágil da MDS,
os prazos de cada ciclo (Sprint) serão fixos, não cabendo, sob hipótese alguma, prorrogação do
prazo de ciclo. Caso a CONTRATADA não consiga cumprir os objetivos do ciclo, estará sujeita a

aplicação dos Índice de Conformidade de Escopo (ICEN) e Índice de Aceitação de Demandas
(IAD), não se aplicando, nesta hipótese, o Índice de Cumprimento de Prazo (ICP). O cálculo dos
referidos índices de níveis de serviço está detalhado no presente Termo de Referência.
8.5.3.
Excepcionalmente, para casos onde não houver utilizacão de Processo de
Desenvolvimento Ágil da MDS, a CONTRATADA poderá solicitar, ainda, um prazo adicional,
quando justificada a necessidade, ficando a critério da CONTRATANTE, aceitar ou não as
justificativas e o novo prazo apresentado pela CONTRATADA.
8.5.4.
A solicitação de prazo adicional para atendimento não justifica a suspensão do
atendimento pela CONTRATADA e, durante o julgamento da solicitação pela CONTRATANTE,
ficam mantidas as condições estipuladas para o serviço.
9.

Critérios de aceitação das entregas de projetos e evoluções
9.1.
A CONTRATADA deve entregar produtos com nível de qualidade dentro do Acordo
Mínimo de Níveis de Serviços, mais especificamente com relação a eventuais defeitos ou
divergências das regras especificadas.
9.2.
pela MDS.

As entregas devem cobrir integralmente o escopo planejado, nos termos definidos

9.3.

Os critérios de validação para aceitação das demandas são os seguintes:

N˚ Ponto de verificação
Código entregue
1 recusado na préhomologação.
Teste de aceitação não
2 implementado ou não
funcional.

Forma de constatação
Na pré-homologação são percebidos erros de caráter impeditivo ou o sistema
não atende aos critérios de admissibilidade (ou conceito de PRONTO)
obrigatórios.
Durante a pré-homologação, verifica-se que não estão disponíveis testes de
aceitação elencados como obrigatórios, ou que ao serem executados, não
estão funcionais.

9.4.
As ações e consequências relativas à aceitação integral, parcial e rejeição estão
disponíveis na MDS da CONTRATANTE.
10.

NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO
10.1.
Para efeito dos cálculos relacionados aos critérios definidos anteriormente, são
definidos os seguintes índices:
10.1.1.

Para Novo Desenvolvimento (Projetos e/ou Evoluções):

10.1.1.1.
Índice de Cumprimento de Prazos (ICP): Índice que representa a
capacidade que a CONTRATADA possui de manter as atividades de Sustentação e
Novo Desenvolvimento dentro dos prazos acordados. Nas demandas que
envolvam o Processo de Desenvolvimento Ágil da MDS, o ICP será aplicado
apenas para os prazos máximos de início do projeto, conforme especificado neste
encarte. A fórmula para cálculo deste índice se dá conforme abaixo:
Cálculo do ICP - Índice de Cumprimento de Prazos
Para demandas em horas corridas
Para demandas em dias úteis

Cálculo consolidado

Em horas corridas

Em dias úteis

Ih = Duração de início pré-definida para a
demanda.
Ih' = Duração excedente do prazo de início
pré-definido para a demanda.
Ch = Duração definida para conclusão da
demanda.
Ch' = Duração excedente do prazo definido
para conclusão da demanda.

Id' = Duração excedente do prazo de início
pré-definido para a dmeanda
Cd = Duração definida para a conclusão da
demanda.
Cd' = Duração excedente do prazo definido
para conclusão da demanda.

10.1.1.2.
Índice de Conformidade de Escopo para Novo Desenvolvimento
(ICEN): Índice que representa a capacidade que a CONTRATADA possui de realizar
entregas de projetos e evoluções projetizadas de acordo com o escopo planejado
para cada Sprint. Para este índice, apenas os Pontos de Função relativos às
histórias de usuário obrigatórias são levados em consideração. A fórmula para o
cálculo se dá conforme abaixo:

Qe = Quantidade de Pontos de Função estimados que foram entregues (*).
QT = Quantidade total de Pontos de Função estimados que foram planejados
na entrega (*).
(*) Considerados apenas pontos de função relacionados às histórias de
usuários obrigatórias.

10.1.1.3.
Índice de Aceitação de Demandas (IAD): Índice que representa a
capacidade que a CONTRATADA possui de realizar entregas dentro da qualidade
esperada e com eficaz conjunto de testes unitários e funcionais automatizados. A
fórmula para cálculo deste índice se dá conforme abaixo:

Qi = Quantidade de demandas aceitas integralmente.
Qp = Quantidade de demandas aceitas parcialmente.
Qt = Quantidade total de demandas enviadas para aceite.
10.1.1.4.
Os índices definidos anteriormente são critérios objetivos e
mensuráveis estabelecidos com a finalidade de avaliar os serviços prestados
através de valores limites aceitáveis pela CONTRATANTE, chamados de Níveis
Mínimos de Serviços - NMS - estipulados conforme tabela a seguir:
Indicadores de nível de serviço
Sigla Nome
Evoluções de Projetos

Limites (NMS)

Redução

ICP

1 <= ICP <=1,2
1,2 < ICP <= 1,5
1,5 < ICP

0%
5%
10%

Índice de cumprimento de prazos

Novo desenvolvimento
75% <= ICEN <= 125%
ICEN Índice de conformidade de escopo para o novo desenvolvimento 60% <= ICEN <= 74%
ICEN < 60%
80% <= IAD <= 100%
IAD Índice de aceitação de demandas
60% <= IAD <= 79%
IAD < 60%

0%
5%
10%
0%
5%
10%

10.1.2.
No caso em que o ICEN seja igual ou superior à 126% a CONTRATADA será
glosada naquele montante de pontos de função que exceder a margem de erro prevista,
exceto mediante devida justificativa e em comum acordo entre as partes.
10.1.3.
A coluna "Redução" da tabela anterior representa o fator de glosa
redutor correspondente na fatura da CONTRATADA, em caso de descumprimento de
qualquer Indicador de Nível de Serviço, ressalvando os casos em que haja justificativa
por parte da CONTRATADA que tenha sido aceita pela CONTRANTE.
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ANEXO
ANEXO VIII - MODELOS DE ORDEM DE SERVIÇO

ANEXO X - MODELOS DE ORDEM DE SERVIÇO

1.
A seguir listamos modelos de Ordens de Serviço Mensais que servirão de base para o
formato definitivo a ser implementado durante a fase de transição.
OS:

xx/xxxx

Contrato:

xx/xxxx

Emissão:

xx/xx/xxxx

Área Requisitante:
Nome do Projeto:
Contratada:

2.
ID

Especificação dos Serviço e Quantidades:
SERVIÇO

MÉTRICA

QUANT.

PREÇO (R$)

1

R$

2

R$

3

R$
TOTAL= R$

3.

Instruções Complementares

<Instruções complementares à execução da OS>

4.

Cronograma
4.1.

Colocar ID. de acordo com o item 1.
ID

Serviço

Início

Fim

1
2
3
5.

Documentos Entregues
1
2
3
4

Belém, xx de xxxxxxxx de 20xx
CONTRATANTE
____________________

____________________

<Nome>

<Nome>

Matrícula: <Matrícula>

Matrícula: <Matrícula>

Fiscal Requisitante

Gestor do Contrato

CONTRATADA
____________________
<Nome>
CPF: <Matrícula>
Cargo:

Preposto
Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Alves de Sousa, Tecnologista, em
20/09/2021, às 22:32 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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ANEXO IX - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - MDS
Versão 1.0 – 06 de setembro de 2021.

1.

Justificativa
O Museu Paraense Emílio Goeldi é uma instituição de pesquisa vinculada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fundado em 1866, suas atividades
concentram-se no estudo científico dos sistemas naturais e socioculturais da
Amazônia, bem como na divulgação de conhecimentos e acervos relacionados à
região.
O Serviço de Tecnologia da Informação - STI tem buscado o aperfeiçoamento do
modelo de trabalho buscando estruturar o seu processo de desenvolvimento de
software.
Neste contexto buscou-se através deste, modelar a Metodologia de Desenvolvimento
de Software (MDS), de forma a esclarecer às demais coordenações a metodologia de
trabalho do STI, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados pelo STI.
Sendo assim, papéis, prazos e reuniões foram definidos neste modelo, para alcançar
essa estruturação.

2.

Introdução
Este documento tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento e
manutenção dos sistemas de informação do MPEG. A Metodologia de
Desenvolvimento de Sistemas (MDS) envolve diferentes processos, dentre os quais
o processo para desenvolvimento de novos sistemas, que teve como base de
conhecimento o SCRUM e o RUP. O SCRUM que é um framework de
desenvolvimento ágil amplamente utilizado e consagrado no mercado, e o RUP que
é o framework mais utilizado para desenvolvimento de software.
Nos tópicos a seguir, serão detalhados, dentre outros aspectos, o processo principal
de desenvolvimento denominado Novo Desenvolvimento de Software (NDS) e os
processos auxiliares, denominados Manutenção de Software (MS) e Processo de
Evolução de Pequeno Porte (PEP)

3.

Termos Utilizados
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●
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4.

Backlog: Coleção de funcionalidades definidas pelo cliente e que geram valor
para o negócio.
Sprint: Iteração no processo de desenvolvimento, na qual é produzida uma
parte do sistema, previamente definida pelo cliente.
História de usuário: Representa uma necessidade do usuário referente ao
produto, deixando claro o propósito da necessidade como forma de agregar
valor ao negócio.
Requisito Funcional: Representa o que o software deverá fazer, em termos
de tarefas e serviços, a fim de atender uma história de usuário.
BPMN: Business Process Modelling Notation
DOD: Documento de Oficialização de Demanda
FSW: Fábrica de Software

Novo Desenvolvimento de Software
Neste tópico será descrito o processo relacionado ao NDS, que é utilizado para o
desenvolvimento de novos sistemas e para as evoluções elencada como projeto, que
tipicamente são evoluções de maior porte e/ou de alta criticidade, e cuja categorização
é a cargo do SETIC/MPEG.
O NDS aqui descrito, tem como principais valores, baseados na gestão ágil:
● Interação e confiança entre os participantes.
● Janela com limite de tempo para cada ciclo de desenvolvimento.
● Adaptação rápida às mudanças.
● Documentação concisa e objetiva.
● Entrega rápida de produtos e satisfação das áreas de negócios.
● Revisão e melhoria contínuas no processo.

Sobre a ótica de desenvolvimento de software de forma ágil, percebe-se que os
produtos são continuamente incrementados, agregando valor à área de negócio desde os
primeiros ciclos de desenvolvimento. O foco na documentação é reduzido, mas existe um
conjunto de artefatos para contemplar o sistema em termos documentais. Por fim, todo o
trabalho é continuamente avaliado e monitorado, de forma que melhorias são aplicadas
constantemente nas experiências entre os participantes.
4.1.

Atores/Papéis
4.1.1.

Product Owner (PO)
É o representante da área de negócio responsável pela demanda
proposta por aquele sistema, ele tem como atribuições:
● Conhecer as necessidades relacionadas ao sistema.
● Descrever, priorizar e refinar as necessidades continuamente.
● Estar disponível para dúvidas e questionamentos do time de
desenvolvimento.
● Participar das reuniões de Sprints e decidir pela aceitação de
entregas.
● Homologar as entregas sobre a ótica de negócio.
● Apoiar na definição do plano de releases e backlog do produto.
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4.1.2.

Scrum Master
É o representante da contratada responsável por:
● Priorizar e remover os impedimentos da equipe de
desenvolvimento.
● Garantir o funcionamento do processo, ou seja, que a equipe
utilize corretamente a mds.
● Alinhar com o gestor da fábrica a alocação dos recursos.
● Facilitar e garantir que as reuniões aconteçam.

4.1.3.

Gerente Técnico
É o representante da SETIC/MPEG responsável por:
● Reforçar os fundamentos do processo e fiscalizar a correta
execução das tarefas.
● Garantir apoio ao Product Owner (Representante da área de
negócio).
● Acompanhar o plano de releases.
● Participar das reuniões de Sprints.
● Homologar entregas sobre ótica técnica.

4.1.4.

4.2.

Equipe do Projeto
São os três representantes acima mais as partes interessadas que
podem gerar valor em uma determinada situação, tem como
atribuições:
● Participar das reuniões de Sprint.
● Participar das reuniões de Requisitos.
● Participar das reuniões de homologação.
● Participar das reuniões de retrospectiva.
● Reunir para definir o plano de releases.
Definição de Pronto
Todo incremento que for entregue ao final de cada Sprint deve ser enviado
para homologação por parte do SETIC e da área demandadora, e deve
atender a uma série de critérios para sua aceitação, sem os quais o produto é
rejeitado de imediato. Tais critérios estão listados a seguir:
● Código-fonte submetido ao controle de versões.
● Existência de testes unitários e do Relatório de Testes.
● Existência de scripts de banco de dados com dicionário de dados.
● Existência de arquivo para geração de Build.
● Artefatos presentes na MDS devidamente preenchidos.
● Execução de testes funcionais automatizados que tenham sido
solicitados, e consequentemente verificar se estão corretamente
implementados ou mesmo se existem, além de observar os resultados
da execução.
● Execução de testes unitários ou verificar relatórios de execução destes
que possam envolver porções críticas do produto.
● Casos de uso atualizados e versionados no repositório.
Após a realização destes testes, pode se proceder a uma das ações a seguir:
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Rejeição: caso sejam percebidos defeitos de natureza impeditiva em
alguma história implementada.
Aceitação parcial: caso a demanda possua alguns defeitos
significativos de natureza não-impeditiva.
Aceitação integral: caso a demanda esteja em nível de qualidade tal
que não sejam percebidos defeitos significativos.

4.3.

Visão Geral do Processo
Neste processo foi definida uma fase de Iniciação, onde se busca representar
a visão inicial do produto, premissas arquiteturais, além do conjunto inicial
previsto de histórias de usuário (backlog do produto) e um plano de releases.
Após sua conclusão, se inicia a execução cíclica das Sprints, onde cada Sprint
é composta de 3 fases: Elaboração, que contempla o refinamento das histórias
de cada ciclo; Construção, que contempla o desenvolvimento e implantação
do produto planejado através de incrementos diários; e a Homologação que
tem como finalidade validar o que foi feito na Sprint; e a Transição, onde a
fábrica de software sobe para produção os releases que foram homologadas.
Este fluxo permanece até que o backlog do produto esteja aberto ou o negócio
não faça mais sentido. Este macroprocesso consta na Figura abaixo.

4.4.

Fase de Iniciação
A fase de iniciação, que tem uma duração que varia de uma ou duas semanas,
dependendo da complexidade do projeto é a primeira fase do projeto, onde se
busca nivelar as necessidades e atingir um consenso entre todos os
envolvidos sobre qual produtos deverá ser desenvolvido. A figura 2 ilustra as
etapas e artefatos detalhados da fase de iniciação.
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4.4.1.

Definir Requisitos do Projeto

Nome: Definir Requisitos do Projeto
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
O documento de desenvolvimento contendo diversas informações e tem como missão
complementar as informações com questões relacionadas a: Regras de negócio, interface
de tela, modelo de dados, documento de visão, atas de reunião e etc. Todas essas
informações obviamente em alto nível, pois nesta fase ainda não possuímos tanta clareza
do projeto como um todo.
Neste documento devem ser elencadas as principais regras de negócio relacionadas ao
sistema. Tais regras tem grande importância para estabelecer e orientar o levantamento do
Backlog do produto. Estas regras devem ser revisadas, ampliadas e aprimoradas a cada
fase de Elaboração.
Resultado Esperado: Documento de desenvolvimento elaborado.

4.4.2.

Definir Plano de Releases

Nome: Definir Plano de Releases
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
O plano de releases envolve definir quais os momentos dentro do projeto que teremos algo
para agregar valor para o cliente. Eventualmente, dependendo do tipo de negócio ou
tamanho do sistema, apenas uma versão é desejável. Mas em geral, várias entregas podem
ser estabelecidos.
Deste modo, apenas nos releases que as transições vão ser feitas para o ambiente de
produção no qual o usuário ia poderá começar a utilizar aquele conjunto de funcionalidades.
Importante ressaltar que a equipe do projeto participa de confecção do plano de releases,
mas é atribuição do Product Owner de definir realmente os momentos adequados.
Resultado Esperado: Plano de Release Elaborado.
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4.4.3.

Medir Tamanho do Projeto

Nome: Medir Tamanho do Projeto
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Com posse das informações do documento de desenvolvimento, plano de releases e a
participação na confecção destes produtos a fábrica já tem insumos para realizar uma
contagem estimada da fase de iniciação.
Importante salientar que a contagem neste momento tem como principal função quantificar
o tamanho do projeto, mesmo que em ordem de grandeza, na fase de iniciação já se ter
uma idéia de quantas sprints e releases são necessárias para cada projeto. O ideal que a
contagem seja feita por histórias de usuários, para facilitar o trabalho durante as sprints
como remanejamento das mesmas.
Resultado Esperado: Planilha de contagem estimada.
4.4.4.

Definir Backlog do Produto

Nome: Definir Backlog do Produto
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
O backlog do produto é uma lista de todas as histórias que devem ser necessárias na
construção do produto ou serviço, de maneira ordenada por importância. Apesar de toda
a equipe participar da atividade, é de responsabilidade do Product Owner elencar estas
histórias, e priorizá-las de maneira que a ordem do backlog reflita o grau de importância
de cada história.
Este artefato está em constante evolução e é sempre passível de alterações. A versão
concluída na iniciação reflete uma visão geral das funcionalidades que o produto deve
conter, de forma a delimitar uma noção de escopo e importância para o projeto. Inclusão
e exclusão de necessidades é algo comum e rotineiro, cujo revisão é realizada a cada
Sprint.
Resultado Esperado: Backlog do Produto Elaborado.

4.5.

Fase de Elaboração
As Sprints são iniciadas na fase de elaboração, tem como obejtivo detalhar o
que será feito e as informações relacionadas aos requisitos para que na
construção para se desenvolver. A Figura 3 ilustra as etapas e artefatos
detalhados nesta fase.
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4.5.1.

Revisar o Produto

Nome: Revisar o Projeto
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
A cada Elaboração, é realizada uma revisão da visão geral do produto com o intuito de
verificar se características gerais serão mantidas conforme foi planejado no início do
projeto. Em adição, o backlog do produto também é revisado, tal que novas histórias
possam ser incluídas, além de permitir-se a repriorização das histórias existentes, ou
mesmo a exclusão de histórias que não se façam mais necessárias. Por último, devem ser
revisadas também as regras de negócio do sistema, modificando-se regras existentes ou
incluindo-se novas regras.
Importante salientar que quando o projeto se inicia e passarmos pela Sprint esta atividade
não se faz necessária, pois já se foi definido isto na iniciação não se fazendo necessária
uma revisão.
Resultado Esperado: Backlog do Produto, Plano de Releases e Documento de
Desenvolvimento atualizados.

4.5.2.

Planejar Sprint

Nome: Planejar Sprint
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
Depois da revisão do conteúdo do backlog e visão do produto, deve-se realizar o
planejamento da Sprint a ser executada. Neste caso, a equipe do projeto se reúne para

7

definirem juntos as histórias a serem elencadas naquela Sprint. A quantidade histórias deve
ser ajustada de acordo com a produtividade da equipe. Naturalmente, a produtividade tende
a melhorar à medida em que o time compreende mais profundamente o sistema.
Resultado Esperado: Sprint Planejada

4.5.3.

Detalhar os Requisitos e Modelo de Dados

Nome: Detalhar os Requisitos e Modelos de Dados
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Uma vez definidas as histórias que devem compreender o backlog da Sprint, estas devem
ser refinadas em conjunto com o Product Owner. Nesta fase, haverá reuniões envolvendo
toda a equipe da fábrica para o amplo registro e entendimento de cada história, além da
geração do modelo de dados atualizados que reflita as histórias.
Várias técnicas podem ser utilizadas neste período de refinamento, incluindo entrevistas,
brainstorming e prototipação. Não há artefato documental a ser desenvolvido após a
conclusão da fase, ou seja, todos são desenvolvidos em tempo real e de forma
incremental, juntamente com o PO, de forma que a conclusão da fase já tem
documentação auto-homologada.
Juntamente com as histórias, devem ser trazidos os critérios de aceitação providos pelo
PO, que serão transformados em testes unitários na fase de Construção. Além destes,
também será considerada a necessidade, em determinadas histórias de usuário,
dependendo da criticidade e complexidade das regras de negócio, que sejam feitos testes
funcionais automatizados de acordo com tais critérios de aceitação.
Resultado Esperado: Documento de Desenvolvimento atualizado.

4.5.4.

Medir Tamanho do Produto

Nome: Medir Tamanho do Produto
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Com posse das informações do documento de desenvolvimento atualizado, plano de
releases atualizado e quais histórias foram definidas para aquela determinada Sprint à
fábrica já tem insumos para realizar uma contagem estimada da Sprint.
Nesta fase como o nível de refinamento é bem maior, natural que se descubram desvios e
tamanhos funcionais sejam diferentes da contagem estimada da fase de iniciação,
entretanto, importante se dimensionar para ter uma visão real do custo e de impacto no
desempenho das sprints.
Resultado Esperado: Planilha de Contagem Estimada da Sprint.

4.6.

Fase de Construção
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A fase de construção, tem como objetivo transformar o que foi definido para a
Sprint e detalhado na elaboração em algo funcional. Envolve a codificação e a
entrega de um incremento do produto que está sendo tratado na Sprint em
vigor. A figura abaixo ilustra as etapas e artefatos detalhados desta fase.

4.6.1.

Criar Testes Unitários

Nome: Criar Testes Unitários
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Este é o teste altamente conhecido dentro da fábrica de software que se chama TDD Test Driven Development, onde os testes unitários são construídos antes mesmo do
código executável, para que, utilizando os critérios de aceitação definidos pelo Product
Owner nas histórias de usuário, os testes orientem antecipadamente o próprio código a
ser desenvolvido, em um processo incremental.
Resultado Esperado: Testes unitários executados em resultados de testes.

4.6.2.

Implementar Modelo Físico de Banco de Dados

Nome: Implementar Modelo Físico de Banco de Dados
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Esta atividade tem como objetivo criar um Modelo de Banco de Dados Físico no ambiente
de desenvolvimento (caso o banco já esteja criado atualizar o banco de dados físico); dentre
outras deliberações que são iniciadas a partir da criação do banco, tais como: Criar os perfis
de usuário e ações no ambiente de desenvolvimento e cadastrar desenvolvedores e
associar permissões no banco de dados para o ambiente de desenvolvimento.
Resultado Esperado: Modelo físico de banco de dados elaborado.

4.6.3.

Incrementar as Histórias de Usuários
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Nome: Incrementar as Histórias de Usuários
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
O momento o qual a equipe de desenvolvimento transforma os requisitos e as histórias de
usuário previstas para a Sprint em código para posterior homologação e validação do
cliente. Obviamente que respeitando os critérios de aceitação.
Resultado Esperado: Código fonte da Sprint construído.
4.6.4.

Criar Testes Funcionais e Automatizados

Nome: Criar Testes Funcionais e Automatizados
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Etapa referente aos testes funcionais automatizados que podem ter sido planejados para
a Sprint. Nem todas as sprints vão se fazer necessário, ou seja, testes automatizados
devem ser definidos no planejamento da Sprint, dependendo da complexidade pode ser
definido ou não.
Resultado Esperado: Testes automatizados realizados e Plano de Implantação.
4.6.5.

Executar Testes

Nome: Executar Testes
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Antes de liberar o incremento do produto previsto na Sprint, a contratada deve executar os
testes desenvolvidos para as histórias em questão, de forma que relatórios com o resultado
da execução dos testes estejam disponíveis para verificação.
Resultado Esperado: Relatório de Testes elaborado.

4.6.6.

Medir tamanho do produto

Nome: Medir tamanho do produto
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Com a conclusão da sprint e a consequente entrega do que foi planejado para esta sprint,
a fábrica deverá realizar contagem detalhada para faturar e permitir a avaliação da
variação do escopo conforme Acordo Mínimo de Nível de Serviço
Resultado Esperado: Planilha de Contagem
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4.6.7.

Realizar Homologação

Nome: Realizar Homologação
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
Nesta etapa, o PO e o Gerente técnico avaliam o produto para homologação e leva-se em
consideração os seguintes itens:
● Se o produto entregue atende ao checklist da MDS que tem como definição de
pronto, conforme sessão 2.2.
● Se todas as histórias planejadas na Sprint estão contempladas no produto
entregue.
● Se há defeitos de natureza impeditiva.
O registro deve ser feito pelo Gerente Técnico e/ou Product Owner no Relatório de NãoConformidade. Os defeitos percebidos na rejeição e na aceitação parcial devem
obrigatoriamente fazer parte de um item de backlog da próxima Sprint, específico para
correção dos defeitos, salvo determinação contrária do PO ou Gerente do Técnico.
Resultado Esperado: Checklist de Conformidade.

4.6.8.

Realizar Reunião de Retrospectiva da Sprint

Nome: Realizar Reunião de Retrospectiva da Sprint
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
A etapa de retrospectiva diz respeito à melhoria contínua do processo. Nesta etapa, os
integrantes se reúnem para discutir a Sprint que está sendo concluída, com foco nas
entregas e problemas ocorridos. Não faz parte do escopo desta etapa a discussão sobre
histórias de usuário e backlog do produto, ou seja, discute-se apenas o processo e como
melhorá-lo.
Resultado Esperado: Melhorias a serem implementadas nas próximas sprints.

4.6.9.

Realizar Reunião de Retrospectiva da Sprint

Nome: Realizar Reunião de Retrospectiva da Sprint
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
A etapa de retrospectiva diz respeito à melhoria contínua do processo. Nesta etapa, os
integrantes se reúnem para discutir a Sprint que está sendo concluída, com foco nas
entregas e problemas ocorridos. Não faz parte do escopo desta etapa a discussão sobre
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histórias de usuário e backlog do produto, ou seja, discute-se apenas o processo e como
melhorá-lo.
Resultado Esperado: Melhorias a serem implementadas nas próximas sprints.

4.7.

Homologação
Esta fase compreende apenas os testes e experimentação detalhados do
produto entregue, por parte do PO e/ou Gerente Técnico, em até 5 (cinco) dias
úteis, para que possa haver alguma decisão de ordem negocial, como inclusão
de novas regras, melhoria da implementação existente ou mesmo rejeição das
regras implementadas.
Qualquer problema ou observação deve ser
acrescido ao Relatório de não-conformidade criado na Pré-Homologação.
Importante salientar que a homologação da sprint e o planejamento de uma
nova Sprint poderão acontecer em paralelo.

4.8.

Transição
Na fase de transição o objetivo é assegurar que o software seja disponibilizado
para o usuário final. Nesta fase será preparado o ambiente e toda
infraestrutura necessária para que o sistema esteja atualizado no ambiente de
produção (ambiente do usuário final). O artefato gerado nessa fase é o Manual
do usuário.

4.9.

Artefatos
Abaixo segue a lista de artefatos e guias operacionais que compõe esta MDS
e tem os seus modelos com o intuíto de auxiliar o trabalho. Embora o Processo
de Desenvolvimento Ágil preconize objetividade e código pronto, estes devem
ser produzidos no processo, além do produto em si.

Artefatos

Descrição

Backlog do Produto

Lista das funcionalidades a serem
desenvolvidas para o produto, em
ordem decrescente de prioridade.

Documento de Desenvolvimento

Descreve a visão geral do projeto,
seus produtos e suas características.
Especifica uma necessidade do
Product Owner e seus critérios de
aceitação, além de esboços de tela
(quando necessário, pode ser
protótipo navegável), especifica as
regras de negócio que farão parte
das histórias de usuários e o modelo
de dados para aplicação.

Plano de releases

Mostra em quais momentos aquele
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conjunto de histórias vai agregar
valor ao cliente, ou seja, a release
deve conter um conjunto de
funcionalidades que vão em um
pacote para o ambiente de produção.

5.

Planilha de contagem

Descreve o tamanho funcional do
sistema através de contagens.

Manual de implantação

Recursos de instalação, hardware,
software.

Manual do usuário

Descreve as funcionalidades do
sistema para ajuda ao usuário.

Relatório de Teste

Artefato gerado por ferramenta que
execute os testes unitários

Checklist de Validação

Relatar
as
detectadas.

não-conformidades

Manutenção de Sistemas
Trata-se do processo que envolve as atividades de manutenção dos sistemas do
MPEG, tratando-se de manutenção continuada e estendendo-se desde sua
implantação até o momento em que for substituído ou descontinuado.
5.1.
Classificação dos tipos de manutenção de sistemas
Dentro deste processo, estão englobadas uma série de atividades distintas,
que são classificadas a seguir.
5.1.1.

Manutenção Corretiva
Consiste na eliminação de comportamentos do software que divirjam
de suas especificações ou que provoquem interrupção inesperada de
seu funcionamento. Consiste também de alteração de interface de
usuário que não implique alteração das regras de negócio e que seja
realizada de forma localizada.

5.1.2.

Manutenção Evolutiva
Consiste na alteração do sistema para adaptá-lo às mudanças do
ambiente computacional onde foi desenvolvido ou onde é executado,
considerados aí os componentes tecnológicos passíveis de adaptação:
Sistema Gerenciador de Banco de Dados, Servidor de Aplicações,
bibliotecas e/ou frameworks utilizados e as evoluções da própria
linguagem computacional utilizada.

5.1.3.

Manutenções Corretivas e Evolutivas
Após a execução do serviço, a contratada deverá tomar as seguintes
providências:
● Providenciar que o código com a mudança solicitada (correção
ou manutenção evolutiva) seja enviado para geração e build em
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●
●

homologação, ou eventualmente diretamente em produção
(dependendo da urgência ou tipo demanda, tratado a cada
caso).
Atualizar a versão do sistema.
Registrar tudo o que for realizado no sistema de gestão de
demandas.

5.1.4.

Evolutivas de Grande Porte
Quando classificado pelo gestor da CONTRATANTE como grande
porte, e será tratada como um novo projeto.

5.1.5.

Evolutivas de Pequeno Porte
Quando classificado pelo gestor da CONTRATANTE como pequeno
porte, e não serão elencadas como projeto. Este processo é descrito
na Figura abaixo

5.1.5.1.

Detalhar Solicitação

Nome: Detalhar Solicitação
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
Após o recebimento da solicitação, deve-se realizar uma reunião para refinar o
entendimento sobre o seu teor. Nessa reunião, quaisquer detalhes devem ser coletados e
registrados no chamado, com o intuito de documentar esta ação.
Resultado Esperado: Solicitação detalhada.
5.1.5.2.

Implementar Evolução

Nome: Implementar Evolução
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Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Tem como objetivo realizar a implementação conforme solicitado. Neste passo, é
importante seguir boas práticas tais como desenvolver ou evoluir testes unitários
correspondentes.
Ao final da implementação, devem ser executados os testes unitários correspondentes,
cuja evidência deve ser anexada ao chamado.
Resultado Esperado: Incrementos do produto elaborado.
5.1.5.3.

Atualizar Documentação Existente

Nome: Atualizar Documentação Existente
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Em caso de haver documentação existente para o projeto em questão, esta deverá ser
atualizada conforme as novas regras implementadas na evolução em questão. Caso não
exista, dependendo dos aspectos de evolução, deve-se avaliar com SETIC/MPEG a
necessidade de criação de algum artefato.
Resultado Esperado: Documentação existente atualizada.
5.1.5.4.

Atualizar Versionamento

Nome: Atualizar Versionamento
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
O Produto resultante da solicitação deve ser submetido ao Controle de Versões, ou seja,
deve-se gerar um backup da versão anterior e subir uma nova versão do sistema para se
verificar através do versionamento uma nova funcionalidade
Resultado Esperado: Versionamento realizado.
5.1.5.5.

Homologar Evolução

Nome: Homologar Evolução
Responsável: Equipe do Projeto
Descrição:
Deve ser gerado uma versão correspondente à evolução em questão, e submetido ao
ambiente de homologação para que o usuário requisitante possa verificar se o artefato
construído está de acordo com a solicitação.
Resultado Esperado: Homologação da evolução.
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5.1.5.6.

Registrar no Sistema de Demandas

Nome: Registrar no Sistema de Demandas
Responsável: Fábrica de Software
Descrição:
Todo o histórico e demais informações da solicitação devem estar devidamente registradas
no Sistema de Gestão de Demandas após a homologação por parte do requisitante.
Resultado Esperado: Chamado encerrado.
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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376, . Zona Cívico-Administrativa,
CEP 66040-170, Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br

ANEXO
ANEXO X - ARTEFATO CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE - MDS DO MPEG
Abaixo os itens que compõem o artefato Checklist de Verificação da MDS do MPEG:
Check List de Entrega
Nome do Projeto:

ID Sprint

Validado?
(sim/não)

Pendência (descrever o motivo no caso de
não validação)

Observações

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Alves de Sousa, Tecnologista, em
20/09/2021, às 23:09 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 8130757 e o código CRC 9BF70710.

01205.000343/2021-73

8130757v5

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376, . Zona Cívico-Administrativa,
CEP 66.040-17, Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br

ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 01205.000343/2021-73
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato – Modelo para Pregão Eletrônico – Serviços de TIC
Atualização: Julho/2020

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI / MINISTÉRIO
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E A EMPRESA
..........................................................
A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, através do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES- MCTI, órgão vinculado à
estrutura da Presidência da República, sediado à Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília/DF, através do MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI MPEG, Unidade de Pesquisa, com Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 5160/2016-MCTIC, sediado à Av. Magalhães Barata, n.º 376, Belém/PA,
inscrito no CNPJ sob o nº 04.108.782/0001-38, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado(a) pelo(a) .........................
(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº
...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..............................
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº
........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 01205.000343/2021-73 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº
7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio
de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 12/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos não presenciais especializados de fábrica de software
para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, de acordo com as especificações, métricas, padrões de desempenho e de qualidade
estabelecidos pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) no Termo de Referência e demais anexos, limitado ao quantitativo máximo estimado, sem
garantia de consumo mínimo e com pagamento em função de resultados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Item

Descrição/especificação

Unid.

CATSER

01

Serviços técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção de
soluções de software, na modalidade "fábrica de software",
remunerados segundo a métrica de Ponto de Função (PF).

PF (Ponto de
Função)

25917

Qtde.

Valor
Unitário

Valor Total

930

R$ xxxx

R$ xxxxxxx

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do Contrato, prorrogável nos termos do Inciso II, Art. 57, da
Lei nº 8.666, de 1993, em conformidade com o documento de boas práticas, vedações e orientações constantes no sítio Orientações para Contratação de
Soluções de TI, do Núcleo de Contratações de TI do SISP (NCTI), vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente
prestados.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de
2021, na classificação abaixo:

(TED nº 001/2019 do Fundo de Direitos Difusos - FDD - Nota de Crédito 2021NC000024)
PTRES:

172397

FONTE:

0174300905

NATUREZA DESPESA: 339040
PI:

SC529L00004

UGR:

200401

VALOR:

R$ xxxxx

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de máximo de 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.
5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da
Lei nº 8.666, de 1993.
5.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:
I. Prazo de validade;
II. Data da emissão;
III. Dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;
IV. Período de prestação dos serviços;
V. Valor a pagar;
VI. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
5.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
5.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento,
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
I. Não produziu os resultados acordados;
II. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
III. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
5.9. As glosas serão aplicadas conforme indicadores definidos no ANEXO VIII - ACORDOS MÍNIMO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - AMNS.
5.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.11. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da CONTRATANTE.
5.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.15. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
5.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF:
5.16.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE.
5.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
5.18. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do
órgão CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
5.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = ( 6 / 100 )/365 = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
5.20. O pagamento somente será autorizado pelo gestor do contrato, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
5.21. O valor da fatura sofrerá redução do somatório de percentuais de descumprimento de Níveis Mínimos de Serviço - NMS (Glosas) e ainda das Multas,
quando forem aplicáveis. Conforme fórmula a baixo:
F=S–D–M
Onde:
a) F = Valor final da fatura, ou seja, valor para pagamento efetivamente devido à contratada no mês;
b) S = Valor dos serviços (já incluso o cálculo de compensação semestral, quando aplicável);
c) D = Valor total dos descontos por descumprimento de Níveis Mínimos de Serviço - NMS (Glosas).
d) M = Valor total de multas decorrentes de descumprimento contratual e sanções.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.
6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito) são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do
objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 01 do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. Se ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, além das glosas previstas no item
7.3.3., poderá sofrer as seguintes sanções:
10.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
10.2.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.2.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.2.5. Cometer fraude fiscal;
10.2.6. Não mantiver a proposta;
10.2.7. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame.
10.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
10.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
10.3.2. Multa de:
10.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias corridos. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
10.3.4. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
10.3.5. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
10.3.6. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e
10.3.7. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
10.3.8. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
10.3.9. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.10. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos;
10.3.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
10.4. As sanções previstas: Advertência , Suspensão, Impedimento de licitar e Declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas à Contratada, juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

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

CORRESPONDÊNCIA

1
2
3
4
5

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA

05

2
3
4
5
6
7
8
9
10

04
03
02
03
01
02
01
01
01

10.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
10.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
10.9. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
10.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
10.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
10.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
10.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
10.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.
12.2 É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
12.2.1 A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da
cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação
em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
12.2.2 A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e
do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05,
de 2017.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1 É eleito o Foro da Seção Judiciária Do Estado do Pará - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
que não possam ser compostos pela conciliação, conforme Art. 55 § 2º da Lei 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem,
vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Documento assinado eletronicamente por Humberto Junior Costa Queiroz, Analista em Ciência e Tecnologia, em 11/11/2021, às 02:49 (horário oficial de
Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador 8445296 e o código
CRC 171DA800.
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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376, . Zona Cívico-Administrativa,
CEP 66.040-17, Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br

ANEXO
ANEXO 03 - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos não presenciais especializados de fábrica de software para o desenvolvimento e manutenção de sistemas
de informação, de acordo com as especificações, métricas, padrões de desempenho e de qualidade estabelecidos pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).

DADOS DA EMPRESA:
Nome/Razão Social: <preencher>
CNPJ: <preencher>
Endereço: <preencher>
Telefone/E-mail: <preencher>
Representante Legal: <preencher>

CPF: <preencher>

Ao Museu Paraense Emílio Goeldi,
Apresentamos nossa proposta de preços para a prestação de serviços técnicos não presenciais especializados de fábrica de software para o desenvolvimento e
manutenção de sistemas de informação, de acordo com as especificações, métricas, padrões de desempenho e de qualidade estabelecidos pelo Museu Paraense Emílio Goeldi

Item

Descrição/especificação

Unid.

Qtde. PF

Valor Unitário (R$)

Valor Total Anual (R$)

1

Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

PF (Ponto de
Função)

930

XXX

XXX

Obs: Os termos a seguir devem constar da proposta.
Declarações:
1. Declaramos que nos preços propostos acima estão inclusas todas as despesas envolvidas com a prestação dos serviços.
2. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas nos anexos do Termo de Referência, bem como, aceitamos todas as obrigações especificadas.
3. Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em curso e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no edital e seus
anexos.
4. O Prazo de validade da proposta, a contar da data de envio: será de 60 dias corridos.
5. Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº __________, instaurado pelo
Processo de nº ___________________________, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do
meio ambiente.
6. Estou ciente de que todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitam de destinação ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias)
deverão ter seu descarte adequado, obedecendo aos procedimentos de logística reversa, em atendimento à LEI Nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, me comprometendo a aplicar o disposto nos artigos de 31 a 33 da Lei nº 12.305/2010 e nos
artigos 13 a 18 do Decreto nº 7.404/2010, principalmente, no que diz respeito à LOGÍSTICA REVERSA.
7. Estou ciente, ainda, da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e
da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 2010, consonante com o Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral da União.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Para elaboração da proposta de preços a LICITANTE deverá considerar todos os termos constantes deste Termo de Referência e seus anexos.
O preço unitário da proposta corresponde a serviços de valores fixos, variáveis e sob demanda.
A estimativa para execução dos serviços sob demanda é uma expectativa de execução dos serviços, não garantindo nenhuma obrigação por parte da CONTRATANTE.

___________, _______ de ___________de ______.

________________________________________
Nome do Representante Legal
RG. e CPF:

Obs. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado e assinada pelo represente legal, no formato PDF.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Junior Costa Queiroz, Analista em Ciência e Tecnologia, em 23/11/2021, às 14:42 (horário oficial de Brasília), com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador 8606906 e o código CRC E238E2E8.
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