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PROCESSO 1000/0001/2013 

PREGÃO ELETRONICO(SRP) Nº 0001/2013 
 

Abertura: 26/02/2013 às 08H 30Min. 
Modalidade: Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços 
Tipo: Menor Preço Global. 
Regime de execução: imediata 
Dotação orçamentária: Fonte: recursos do TESOURO, CONVENIOS, CONTRATOS E RECURSOS PRÓPRIOS 

Elemento de Despesa: Prestação de Serviço. 
 

Objeto: Contrataçãode serviços de APOIO TÉCNICO EM SUPORTE EM PADRÕES OGC, SISTEMA 
GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ESPACIAL, SERVIDOR DE MAPA GEOSERVER E GERENCIADOR DE 
PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE SATÉLITE E MODELAGEM DE DADOS GEOESPACIAIS. 

 

RECIBO 

A Empresa_______________________________________________________________ CNPJ n°. 

_____________________________________________, retirou Edital de Pregão nº. 

_________________/_______ e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e 

impugnações pelo e-mail: ______________________________________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL – FUNDECC PREFERENCIALMENTE PELO E-MAIL: 
eriwelton@fundecc.ufla.br OU  PELO FAX:  (35)  3829-1868, DESDE QUE CONFIRME O RECEBIMENTO PELO 
TELEFONE (35)3829-1911, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (SRP)Nº. 0001 / 2013 
 
1 – PREÂMBULO 
 
A Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural, Órgão Gerenciador do  Registro de  Preços, realizará a 
licitação na modalidade pregão eletrônico, em sessão pública, através do site 
http://www.comprasnet.gov.br, para a prestação de serviço de APOIO TÉCNICO EM SUPORTE EM PADRÕES 
OGC, SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ESPACIAL, SERVIDOR DE MAPA GEOSERVER E 
GERENCIADOR DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE SATÉLITE E MODELAGEM DE DADOS GEOESPACIAIS, 
com especificação contida neste Edital e em seus Anexos. 
Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de 
janeiro de 2002, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, 
de 18 de abril de 2008, nº 44.787 de 18 abril de 2008 nº. 45.902/2012, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, 
de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009,      nº. 
45.749, de 05 de outubro de 2011, com suas alterações posteriores. O Registro de Preços será regido pelo 
Decreto Estadual nº 44.787, de 18 de abril de 2008, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços, e 
demais normas pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas no presente edital. 
1.1 A abertura da sessão de pregão terá início no dia ___/___/2013, às 08h30min. 

1.1.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e 
na documentação relativa ao certame. 

 
2 OBJETOA presente licitação tem por objeto: o Registro de Preços, tipo menor preço, para a 

prestação de serviço de APOIO TÉCNICO EM SUPORTE EM PADRÕES OGC, SISTEMA 
GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ESPACIAL, SERVIDOR DE MAPA GEOSERVER E 
GERENCIADOR DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE SATÉLITE E MODELAGEM DE DADOS 
GEOESPACIAIS, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, 
parte integrante do presente Edital. 

2.1.2  A Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural - Fundecc será o Órgão Gerenciador 
da Ata de Registro de Preços que se originará do presente certame. 

 
3 DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIOOs pedidos de 

esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer pessoa, 
inclusive licitante, e deverão ser enviados ao (a) Pregoeiro (a), até o 5º (quinto) dia após a 
publicação do aviso do Edital.  

3.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio do 
eriwelton@fundecc.ufla.br ou samuel.campos@lemaf.ufla.br ; 

3.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 
(CNPJ, nome empresarial e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa 
jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço 
completo, telefone, fax e e-mail). 

3.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail 
àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital. 

3.3 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º 
(quinto) dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

3.3.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, a ser 
protocolizado junto a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, Campus histórico da 
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 UFLA, s/n° - Lavras/MG, no horário de 08:h às 17:h (, observado o prazo previsto no subitem 3.3. 
deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se 
fizerem necessárias. 

3.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 
3.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão 

divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço 
http://www.comprasnet.gov.br. 

3.4.1 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal 
como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

3.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas 

legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a 
todas as exigências contidas neste Edital. 

4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
4.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não 
funcionem no País. 

4.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública; 
4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal. 
4.2.4 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 

si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
4.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante napresente 

licitação. 
4.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital. 
4.5 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
4.6 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 
 
5 DO CREDENCIAMENTOO credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 

senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 
5.450, de 2005), no site www.comprasnet.gov.br. 
 

5.2 O credenciamento do licitante, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 

 
5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou 

de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica  (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 

 
5.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou à FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005).  

 
6 DAS PROPOSTAS COMERCIAISA participação no presente Pregão dar-se-á por meio de digitação 

da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com valores unitários 
e totais. A proposta poderá ser enviada a partir da data de divulgação do edital no endereço 
eletrônico, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, que será realizada NA 
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 DATA E HORÁRIO MARCADOS NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico (art. 13, inciso II, do Decreto nº 5.450, de 2005, c/ c o art. 21 do mesmo 
diploma legal).  

6.2 A Proposta de Preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado, 
com valores unitários e totais de cada item, devendo ainda conter especificação clara, precisa, 
completa e minuciosa do material oferecido em conformidade com o disposto no Anexo I deste 
Edital, bem como marca, garantia, prazo de validade, que não poderá ser inferior a sessenta dias 
(art. 27, § 4º, do Decretonº 5.450, de 2005), e demais referências que bem indiquem os itens 
cotados. Outras informações relativas à presente licitação poderão ser registradas no campo 
“DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR” de cada item. Terão suas propostas desclassificadas, os 
fornecedores que preencherem de forma incorreta o referido campo (“Descrição Detalhada do 
Objeto Ofertado”), com descrições vagas, incompletas tais como CONFORME EDITAL, 
TOTALMENTE DE ACORDO COM O EDITAL, ou oferecendo mais de uma marca para o mesmo 
item. Este campo é de preenchimento obrigatório e as descrições deverão ser completas para o 
correto julgamento de item licitado.  

6.3 É imprescindível para o licitante que preencha os requisitos estabelecidos no art. 3.º da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, a fim de que possa usufruir do tratamento 
previsto nos artigos 42 a 49 da lei acima citada, que assinale afirmativamente a declaração 
constante na tela do Comprasnet, quando do oferecimento de sua proposta.  

 
7 DA HABILITAÇÃO Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital. 
7.1 REGULARIDADE JURÍDICA: 

7.1.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas 
comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste Edital e do contrato.  
7.1.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) 

pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.  
7.1.2 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
7.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
empresárias ou cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de 
documentos de eleição ou designação de seus administradores; 

7.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

7.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - 

CNPJ; 
7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  
7.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante e 

aFazenda Estadual de Minas Gerais; 
7.2.3.1 Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de 

Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos 
estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que 
poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br. 

7.2.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  
7.2.5 Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS.  
7.2.6 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa –CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
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 7.2.7 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
7.3.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

7.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou 
balanço de abertura, no caso de empresa recém-constituída, vedada sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, mas admitida a sua atualização por índices oficiais. No 
caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço patrimonial poderá ser 
substituído pela última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. 

7.3.3 A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo 
do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes 
que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas: 
 
 

 
 

 
 

 
 

7.3.4 No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um dos 
índices apresentados no item 7.3.3, o mesmo deverá apresentar comprovação de Capital 
Social integralizado ou o valor do patrimônio líquido mínimo de 10% sobre o valor do 
lance vencedor. 

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as 

características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas nos itens 5 e 6 do 
Anexo I. Os atestados deverão conter: 
7.4.1.1 nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone, fax); 
7.4.1.2 local e data de emissão; 
7.4.1.3 nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade 

das informações; 
7.4.1.4 período de fornecimento/prestação de serviço; 
7.4.1.5 outros. 

7.4.2 Para atendimento do quantitativo indicado no item 6 do Anexo I, é admitido o somatório 
de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação. 

 
7.5 DECLARAÇÕES: 

7.5.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o 
Poder Público. 

7.5.2 Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese 
emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da 
lei. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital. 
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 7.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
7.6.1 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples 
acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro 
de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação. 
 
7.6.1.1 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova. 

7.6.1.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade 
e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante 
será inabilitado. 

7.6.2 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do 
licitante vencedor. 

 
8 DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o 

Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.  
8.1.1 As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2 DOS LANCES: 
8.2.1 O pregoeiro divulgará através do Portal de Compras, o resultado da análise de propostas e 

convidará os licitantes a apresentarem lances por meio do sistema eletrônico, observado 
o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos. 

8.2.2 Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e 
horário do menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas as mensagens 
trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do fornecedor. 

8.2.3 Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu próprio 
lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será considerado 
como lance vencedor do lote apenas o de menor valor. 

8.2.4 Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores 
diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de 
recebimento dos lances. 

8.2.5 Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta comercial 
apresentada, para efeito da classificação final. 

8.2.6 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O 
pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
8.2.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes. 

8.2.7 O pregoeiro divulgará o início do tempo randômico, cuja duração será de 05 (cinco) até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.2.8 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.3 DO JULGAMENTO 
8.3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO, obtido de acordo 

com o Anexo II. 
8.3.1.1 O menor preço global da proposta será composto pelo somatório dos preços 

unitários de cada item relacionado no lote. 
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 8.3.1.2 Será desclassificada a proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima 
do custo unitário do item relacionado na planilha de referência da Administração. 

8.3.2 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
8.3.2.1 Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado da contratação. 
8.3.3 Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do 

Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação. 
8.3.4 Aceita a oferta de menor preço, o sistema identificará o licitante detentor da melhor 

oferta que deverá comprovar de imediato sua habilitação mediante encaminhamento de 
cópia da documentação discriminada no item de habilitação e da proposta comercial 
atualizada com os valores obtidos no pregão, através de fax ou e-mail informados pelo 
pregoeiro. 
8.3.4.1 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 

atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente 
inexequíveis. 

8.3.4.2 Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo 
para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.  

8.3.4.3 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos: 
8.3.4.3.1 Planilha de custos elaborada pelo licitante; 
8.3.4.3.2 Documento que comprove contratação em andamento com 

preços semelhantes; 
8.3.4.4 Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes 

detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, 
para apresentação da documentação e proposta comercial. 

8.3.5 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para 
exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital. 

8.3.6 Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o 
momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte o direito de 
preferência à contratação, observadas as seguintes regras:  
8.3.6.1 O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 

detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de 
empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) 
em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente 
novo lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do direito de preferência. 

8.3.6.2 Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 

8.3.6.3 Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 
habilitatórias da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte obedecerá ao 
procedimento previsto no item 8.3.4. 

8.3.6.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável 
por igual período, para a devida e necessária regularização. 

8.3.6.3.2 A não regularização da documentação, no prazo deste item, 
implicará a decadência do direito à contratação. 

8.3.6.3.3 Se houver a necessidade de abertura do prazo para a 
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua 
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de 
pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os 
presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e 
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 horário informados no site www.comprasnet.gov.br para a 
retomada da sessão de pregão do lote em referência. 

8.3.6.4 Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar proposta de 
preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as 
pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate 
prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 

8.3.6.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a Microempresa ou a 
Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame. 

8.3.6.6 Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da situação 
de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas 
às exigências documentais de habilitação, será declarado vencedor o licitante 
originalmente detentor da melhor oferta. 

8.3.6.7 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não 
tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte. 

8.3.7 Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o 
autor da melhor oferta com vistas à redução do preço; 

8.3.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o licitante 
vencedor que deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia autenticada, e 
a proposta comercial no prazo máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço: Fundação de 
Desenvolvimento Científico e Cultural, Campus histórico da UFLA, s/n° - Lavras/MG, CEP 37.200-
000. 

8.3.9 Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do certame 
ao licitante vencedor. 
8.3.9.1 Caso o licitante declarado vencedor seja empresa mineira, serão utilizados os 

valores com dedução do ICMS para a adjudicação e homologação do certame, 
exceto quando optante pelo simples nacional. 

8.3.10 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site 
www.comprasnet.gov.br. 

 
9 DOS RECURSOS Declarado o vencedor ou fracassado o lote, os licitantes poderão em até 10 

minutos manifestar motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio, a intenção de 
recorrer. 

9.1.1 O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora 
do prazo estabelecido. 

9.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes 
importará decadência do direito de recurso. 

9.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de 
suas razões. 

9.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no 
prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista dos autos. 

9.2 A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos 
complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto ao Protocolo Geral, 
sito na Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, Campus histórico da UFLA, s/n° - 
Lavras/MG, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), observados os 
prazos previstos no item 9.1. 

9.2.1 As razões de recurso e as contrarrazões também deverão ser anexadas eletronicamente 
em local indicado no Portal de Compras - MG. 

9.3 Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro, que poderá: 
9.3.1 motivadamente, reconsiderar a decisão; 
9.3.2 motivadamente, manter a decisão. 
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 9.4 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem 
apresentadas fora dos prazos estabelecidos. 

9.5 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou quando o 
pregoeiro reconsiderar sua decisão. 

9.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do 
prazo para apresentação de contrarrazões. 

9.7 As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais. 

9.8 Após a realização do Pregão, os autos do respectivo processo administrativo permanecerão com 
vista franqueada aos interessados, na Fundação Desenvolvimento Científico e Cultural, Campus 
histórico da UFLA, s/n° - Lavras/MG, nos dias úteis, no horário de 08h  às 17h. 

 
10  DA HOMOLOGAÇÃO O Pregoeiro, quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, 

deverá registrar o preço do licitante vencedor para cada item do lote, podendo ainda, ao preço do 
primeiro colocado, serem registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em 
função das propostas  apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o lote, com a 
posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 

10.1.1 O valor adjudicado será aquele apresentado na proposta comercial definitiva. 
10.1.2 Em se tratando de fornecedor mineiro sujeito ao Decreto nº 43.349, de 30 de maio de 

2003, o valor adjudicado será aquele decorrente da isenção do ICMS, a ser informado pelo 
fornecedor, nos termos do item 6.8.1 deste instrumento convocatório. 

10.1.2.1 Faculta-se à Pregoeiro, para fins de verificação da regularidade do desconto lançado na 
proposta comercial definitiva, diligenciar junto a órgãos Fundação Desenvolvimento Científico 
e Cultural. 

10.2 Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos 
procedimentais pela autoridade competente, esta homologará o procedimento licitatório e 
registrará os preços ofertados pelo licitante vencedor para o objeto desta licitação. 

 
11 DO REGISTRO DE PREÇOS Homologado o resultado da licitação, a Fundecc, Órgão Gestor desse 

Registro de Preços, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem 
registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação e, depois de cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas na ata, nos termos do Decreto nº 44.787, de 18 de abril de 2008. 

11.1.1 Os fornecedores classificados, se desejarem, poderão registrar os seus preços na Ata, 
desde que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço da licitante vencedora do 
certame. 

11.1.2 Poderão ser registrados preços diferentes quando o quantitativo ofertado pelo detentor 
do preço registrado for insuficiente, nos termos do § 1º do inciso III do art. 11 do Decreto 
44.787 de 18 de abril de 2008. 

11.2 A Ata de Registro de Preços seguirá o modelo do Anexo IV conterá, além do número de ordem em 
série anual: 

a) número do Pregão; 
b) descrição e especificação do objeto; 
c) qualificação dos detentores do Registro e nome dos representantes legais; 
d) quantidade cotada; 
e) preços ofertados pelos classificados; 
f) prazo de vigência da Ata; 
g) os órgãos participantes do registro de preços; e 
h) condições de fornecimento. 
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 11.3 A Ata de Registro de Preços será assinada pelo órgão gerenciador e pelos fornecedores cujos 
preços forem registrados. 

11.4 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes deste Registro de Preços a 
efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhes facultada a adoção de outros meios 
para a contratação do fornecimento pretendido, respeitada a legislação relativa às licitações, 
sendo assegurado ao detentor do Preço Registrado a preferência em igualdade de condições. 

11.4.1 O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso os órgãos participantes 
deste Registro de Preços optem por contratar o fornecimento através de licitação 
específica e o preço encontrado for igual ou superior ao registrado. 

11.5 Durante a vigência do Registro de Preços, a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural 
convocará os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente a ordem de 
classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de 
Preços. 
 

12 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) 
meses a partir da data da sua assinatura, prorrogáveis de acordo com o art. 14, do Decreto 
44.787, de 18 de abril de 2008.  
 

13 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS O fornecedor terá seu preço registrado cancelado 
quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
d) a Administração tiver presentes razões de interesse público. 

13.2 O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas no item anterior, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, seráformalizado por despacho da autoridade competente da à 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – Fundecc 

13.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços, na ocorrência de fato 
superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maiores, devidamente comprovados. 
 
 

14 DA CONTRATAÇÃO A contratação será realizada após a indicação do(s) vencedor(es) pela 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – Fundecc, sendo formalizada por 
instrumentos hábeis, tais como carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço, sendo o fornecedor convocado para assinar o contrato 
ou retirar o instrumento equivalente, conforme disposto nos arts. 62 e 64 da Lei 8.666/93 e na Ata 
de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias. 

14.1.1 Os Órgãos Participantes não estão obrigados a contratarem os fornecimentos nas 
quantidades registradas, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do 
momento do fornecimento. 

14.1.2 Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimados e representam as previsões 
dos Órgãos Participantes para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses. 

14.1.3 O fornecedor detentor do preço registrado ficará obrigado a atender todos os pedidos de 
fornecimento conforme descrição e especificação do Anexo I, efetuados durante a 
vigência desta Ata. 

14.1.4 O fornecedor detentor do preço registrado, conforme o inciso XIII, do art. 55, da Lei 
8.666/93, na contratação, deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 
para habilitação e nos termos do art. 3° do Decreto 44.431/06. 
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 14.1.5 Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente situação regular no ato da 
emissão da nota de empenho, não compareça quando convocado ou não retire o 
empenho no prazo estipulado, ensejará, nestas hipóteses, a convocação dos licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação. 

14.2 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

14.3 O local, o prazo e as demais condições para a entrega do objeto estão estabelecidos no Anexo I 
deste Edital e serão considerados, a cada contratação, em função dos Órgãos Participantes. 

 
15 DA ALTERAÇÃO DO REGISTRO A Fundecc avaliará o mercado constantemente e promoverá as 

negociações necessárias ao ajustamento do preço. 
15.1.1 Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, 

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, com vistas a 
manter o mesmo equilíbrio econômico-financeiro. 
15.1.1.1 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 

a superveniência de disposições legais, quando ocorridas durante a execução 
dos contratos, de comprovada repercussão no preço contratado, implicarão na 
revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

15.1.1.2 Os preços serão passíveis de revisão, a qualquer momento, para mais ou para 
menos, mediante demonstração por parte do FORNECEDOR da maior 
onerosidade dos encargos necessários à execução do objeto, decorrente de fato 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, de forma justificada 
e por escrito, utilizando estudos técnicos devidamente documentados. 

15.1.1.3 O FORNECEDOR deverá encaminhar os pedidos de reequilíbrio por escrito, 
juntamente com os documentos comprobatórios, os quais serão analisados 
pelo órgão Gestor do Registro de Preços, que deverá se pronunciar pela 
aceitação total, parcial ou ainda, pela rejeição do pedido, em até 10 (dez) dias 
úteis da entrega do documento devidamente protocolado. 

15.1.2 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio 
econômico-financeiro, serão publicadas no Diário Oficial do Estado. 

15.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
praticado no mercado, a Fundecc, órgão gerenciador, deverá: 

15.2.1 Convocar o fornecedor detentor do preço registrado visando à negociação para a redução 
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

15.2.2 Liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso assumido, quando 
frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados; 

15.2.3 Convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses 
ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do processo licitatório, visando igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e negociação. 

15.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor detentor do 
preço registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Órgão Gerenciador / Fundecc poderá: 

15.3.1 Negociar os preços; 
15.3.2 Frustradaa negociação, liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso 

assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 

15.3.3 Convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses 
ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do processo licitatório, visando igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e negociação. 
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 15.4 Não havendo êxito nas negociações, a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – 
Fundeccdeverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 

16 DA CONTRATAÇÃO Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante 
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo 
IV, ou para retirar o instrumento equivalente, caso seja a hipótese legal. 

16.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para 
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente. 

16.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de 
contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os 
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.  

16.1.3 Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá 
manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo 
necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 18, 
§2º do Decreto nº. 44.786/2008. 

16.2 O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o 
termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail. 

16.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou 
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada 
antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 
17 DA SUBCONTRATAÇÃO 
17.1 O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

poderá subcontratar parcialmente o objeto deste pregão, desde que tal subcontratação seja 
prévia e expressamente consentida pela Administração. 

17.2 A subcontratação não exime a contratada das obrigações e responsabilidades decorrentes da 
contratação. 

17.3 O futuro contratado responderá por todos os atos do subcontratado.  
 
18 DO PAGAMENTOO Setor de Contabilidade e Financeiro efetuará o pagamento, mediante 

recebimento e aprovação dos produtos e seus respectivos relatórios de atividades entregues pela 
contratada, contadosa partir do recebimento da documentação fiscal da empresa (Nota Fiscal/ 
Fatura discriminativa)atestada pelo setor técnico. 

18.1.1 Em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, o Setor de Contabilidadee 
Financeiro reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim 
aContribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a 
Contribuiçãopara o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não 
apresentarem a cópia doTermo de Opção., 
 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do 
prazo estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do 
contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das 
seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

19.1.1 Advertênciapor escrito; 
19.1.2 multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº. 45.902/2012; 

19.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do fornecimento não realizado; 

19.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso 
de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

19.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos 
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 ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor 
ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

19.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93 e no art. 47, § 1º, do Decreto Estadual nº. 45.902/2012. 

19.1.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo 
mínimo de 02 (dois), conforme dispõe o art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o art. 38, IV 
do Decreto Estadual nº 45.902/2012; 

19.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações 
contratuais:  

19.2.1 não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em 
contrato ou instrumento equivalente; 

19.2.2 retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de 
suas parcelas; 

19.2.3 paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação 
à Administração Pública Estadual; 

19.2.4 entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o 
uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

19.2.5 alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria/serviços fornecida; 
19.2.6 prestação de serviço de baixa qualidade. 

19.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item 
14.1. 

19.4 A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA. 
19.5 As sanções relacionadas nos itens 20.1.3 e 20.1.4 também poderão ser aplicadas àquele que: 

19.5.1 deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
19.5.2 apresentar declaração ou documentação falsa; 
19.5.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
19.5.4 não mantiver a proposta; 
19.5.5 falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 
19.5.6 comportar-se de modo inidôneo; 
19.5.7 cometer fraude fiscal. 

19.6 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla 
defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto 
Estadual nº. 45.902/2012. 

19.7 As sanções relacionadas nos itens 20.1.3 e 20.1.4 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro 
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública.  

 
20 DISPOSIÇÕES GERAISEste edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após 

encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 
20.2 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do 
ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
decisões. 

20.3 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 
20.4 O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 

conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
20.5 O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões puramente 

formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 

20.6 A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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 20.7 As demais condições ou exigências pertinentes ao objeto desta licitação são aquelas explicitadas 
na minuta do Contrato e especificação do objeto, constante dos anexos, parte integrante deste 
instrumento convocatório. 

20.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 

20.9 Este Edital encontra-se disponível gratuitamente nos sites www.comprasnet.gov.br 
20.10 Constituem parte integrante deste Edital os Anexos I a IV. 

 
 

Lavras, de fevereiro de 2013. 
 

___________________________________________________ 
ERIWELTON VILELA COELHO 

Pregoeiro 
 

______________________________________________________________ 
MATHEUS VITOR MENDES              -             MARIA DO CARMO M. DA SILVA 

Equipe de Apoio 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO 
 

1 - Objeto: 
 
APOIO TÉCNICO EM SUPORTE EM PADRÕES OGC, SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS 
ESPACIAL, SERVIDOR DE MAPA GEOSERVER E GERENCIADOR DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE 
SATÉLITE E MODELAGEM DE DADOS GEOESPACIAIS. 

 
2 – Antecedentes e Justificativas: 
 

A Universidade Federal de Lavras - UFLA é uma universidade, ativa e dinâmica no Estado de Minas 
Gerais, capaz de subsidiar, desenvolver, executar e inovar com pesquisas e estudos da melhoria da 
qualidade ambiental. Vêem assistindo as esferas de governos no âmbito municipal, regional e estadual 
na consecução de atividades e ações dos programas das políticas públicas. 
A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC tem por finalidade apoiar o 
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão bem como os desenvolvimentos 
institucionais, científicos e tecnológicos da UFLA, mediante assessoramento à elaboração de projetos e 
administração dos recursos financeiros auferidos, etc. A FUNDECC é reconhecida como entidade cuja 
atuação serve de base para que as idéias desenvolvidas na UFLA possam se transformar em projetos 
com resultados imediatos, produtivos, levando a Universidade além da sua função primordial, a 
produção de conhecimento e inteligência. 
Prezando pela excelência em seus serviços e por relacionamentos de longo prazo com seus parceiros, 
o Laboratório de Estudos e Projetos em Manejo Florestal - LEMAF apóia seus trabalhos em uma equipe 
com profissionais certificados e altamente qualificados.  
Atualmente, o LEMAF conta com uma equipe de 50 colaboradores da ár ea de TI. Em face das 
inúmeras demandas solicitadas pelos projetos da SEMAD, IEF-MG, Agencia Metropolitana, IGAM, 
CEMIG, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, faz-se necessário a contratação de apoio técnico dos 
itens supracitados, para que os produtos acordados nos projetos sejam entregues com a qualidade 
desejada dentro do prazo esperado. Dessa maneira, justifica-se a elaboração de um registro de preço 
para qualificar uma empresa que deverá auxiliar o LEMAF na entrega dessas demandas junto aos 
parceiros. 
 

3- Objetivo: 
Ampliar a capacidade de entrega do LEMAF através da contratação de empresa especializada para 
execução de serviço de apoio técnico em desenvolvimento de sistemas de informações 
fundamentados em padrões OGC, testes funcionais automatizados, sistema gerenciador de banco de 
dados postgresql e sua extensão espacial postgis, sensoriamento remoto e processamento de imagem 
de satélite e modelagem de dados geoespaciais, objetivando as seguintes áreas de atuação: 
 Serviço de desenvolvimento de Sistemas de Informações customizados, com atuação em todas as 

etapas do processo; 

 Serviço de desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficos – SIG com ênfase em 

integração com sistemas existentes de TI desenvolvendo soluções customizadas para nossos 

parceiros; 

 Testes funcionais automatizados em linguagem Java; 

 Serviços apoio à desenvolvimento de tecnologia móbile integrado a sistemas de  informação 

geográficos; 
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  Modelagem e Tratamento de dados e informações geoespaciais; 

 Estruturação do Banco de Dados Geográfico no Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) PostgreSQL e sua extensão espacial PostGIS; 

 Serviço de integração de sistemas com WebService e SOA; 

 Serviço de desenvolvimento de Business Intelligence Geográficos; 

 Geoprocessamento e sensoriamento remoto de imagens de satélite na web, incluindo: 

seleção, catalogação em padrão ISO/OGC e download de imagens. 

 
4- Diretrizes Gerais: 

O presente Termo de Referência têm por objeto a contratação de serviços técnicos especializados, 

envolvendo as atividades abaixo descritas e conforme especificações técnicas explicitadas neste 

documento. 

Item1 – Pontos de Função para desenvolvimento de software (georreferenciado). 

Serviço Quantidade 

Apoio tecnico ao desenvolvimento de sistemas, utilizandoos padrões OGC de 

webservice e protocolos de comunicaçãode software georreferenciado. 

2.900 PF 

 

Item2 – Pontos de Função para desenvolvimento de software. 

 
5- Premissas e detalhamentos: 

As contratações na linguagem Java EE por Pontos de Função, serão medidas conforme a 
metodologia descrita no Manual de Práticas e Contagens (Counting Practices Manual - CPM) 
versão 4.2 ou superior publicado pelo International Function Point Users Group – IFPUG e a 
metodologia do Nesma - Netherlands Software Metrics Association 
(http://www.nesma.nl/section/fpa/);Será sempre utilizada a versão mais recente do manual para 
a contagem; 
As Atividades que não são passíveis de medição por ponto de função (tais como planejamento 
inicial, refinamento de requisitos, arquitetura de sistemas, preparação de ambiente, migrações, 
configuração, webdesign e outras) serão realizadas por uma estimativa de horas feita entre as 
partes tomando como base que um ponto de função possui 8 horas de esforço. 
Os serviços de desenvolvimento serão realizados em regime de projeto. Para tanto, definimos 
abaixo as responsabilidades de cada ator no processo: 

1.1 Responsabilidade do Gestor do Contrato (CONTRATANTE): 
 

1.1.1 Definir escopo e Regras de Negócio; 
1.1.2 Emitir as Ordens de Serviço; 
1.1.3 Elaborar contrato; 
1.1.4 Acompanhar o desenvolvimento dos serviços, em conjunto com o Líder de Projeto e o 

Gerente de Projeto da CONTRATADA; 

Serviço Quantidade 

Apoio tecnico ao desenvolvimento de sistemas, utilizandoalinguagem JAVAEJB3 para 

software não-georreferenciado 

2.000 PF 
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 1.1.5 Acompanhar e validar os serviços prestados e informar possíveis divergências; 
1.1.6 Aprovar os produtos entregues; 
1.1.7 Negociar,  quando   necessário,   modificações   de   escopo   do   trabalho   repassado   à 

CONTRATADA com o apoio do Líder do Projeto; 
1.1.8 Homologar as funcionalidades do serviço contratado; 
1.1.9 Validar e aprovar as faturas emitidas; 
1.1.10 Emitir aceite provisório e aceite definitivo do serviço contratado. 

 
1.2 Responsabilidade do Supervisor Geral da CONTRATADA: 
 

1.1.11 Preposto da Contratada para todos os projetos contratados; 
1.1.12 Indicar a melhor utilização de seus recursos de forma a atender àsexpectativas  

daCONTRATANTE quanto aos objetivos acordados; 
1.1.13 Garantir as ações necessárias para execução de todos os projetos contratados em 

conformidade com os planos de gerenciamento; 
1.1.14 Resolver, todo e qualquer assunto relacionado aos serviços contratados e conflitos, que por 

ventura surgirem; 
1.1.15 Estar permanentemente à disposição da CONTRATANTE nos dias úteis, no horário 

entre08:00h e 18:00h. 
 

1.3 Responsabilidade do Scrum Master: 
 

1.1.16 Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefa, gerenciando o seu desenvolvimento e 
promovendo  ações  que  assegurem  a  construção  dos  produtos/serviços  contratados, 
dentro dos padrões e modelos ora estabelecidos na especificação técnica; 

1.1.17 Participar das reuniões de acompanhamento dos projetos; 
1.1.18 Prestar apoio gerencial e técnico à equipe da CONTRATADA; 
1.1.19 Gerenciar a  Equipe  técnica  da  contratada,  coordenando  as  tarefas  executadas  e  em 

execução; 
1.1.20 Coordenar a execução dos produtos; 
1.1.21 Resolver conflitos, em conjunto, com a Equipe Técnica da CONTRATANTE; 
1.1.22 Estar permanentemente à disposição da CONTRATANTE nos dias úteis, no horário 

entre08:00horas e 18:00 horas. 
 

1.4 Responsabilidade do Product Owner: 
 

1.4.1 Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefa, ger enciando o seu desenvolvimento e 
promovendo  ações  que  assegurem  a  construção  dos  produtos/serviços  
contratados, dentro dos padrões e modelos ora estabelecidos na especificação técnica; 

1.4.2 Participar das reuniões de acompanhamento dos projetos; 
1.4.3 Prestar apoio gerencial e técnico à equipe da CONTRATADA; 
1.4.4 Apoiar nossos clientes orientando quanto as necessidades do projeto; 
1.4.5 Coordenar a homologação dos produtos; 
1.4.6 Garantir a qualidade das tarefas e produtos de forma a atender aos padrões e normas 

definidos pela CONTRATANTE; 
1.4.7 Coordenar  o  repasse  do  conhecimento  adquirido  e  lições  aprendidas,  das  tarefas 

previamente negociadas, aos técnicos indicados pela CONTRATANTE;e 
1.4.8 Estar permanentemente à disposição da CONTRATANTE nos dias úteis, no horário 

entre08:00 horas e 18:00 horas. 
 

6 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
Nos casos aplicáveis, os dados deste Termo de referência relativos ao item1 (desenvolvimento de software 

georreferenciado), devem ser produzidos utilizando o datumSIRGAS 2000. 
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 Todas as funcionalidades de software que tiverem acesso pela internet devem ser compatíveis com os 3 

principais navegadores do mercado (na época do desenvolvimento de software). 

 
6.1 Os produtos deverão ser produzidos respeitando o ambiente e as linguagens listadas abaixo: 
 Sistema Operacional – Ubuntu 64bits Versão 11.10 
 PostgresSQL versão 9 
 PostGis Versão 1.5 
 Java Versão 6; 
 TomCAT Versão 7; 
 NGInX 
 Play FrameWork 
 .NET 

 
 

7- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais apresentados deverá ser através de cópias 
autenticadas da Carteira Profissional demonstrando vínculo no inicio da execução deste contrato. 
A comprovação de escolaridade deverá ser através de diploma emitido por instituição devidamente 

credenciada pelo MEC. 

A comprovação de experiência profissional deverá ser comprovada através de atestado de capacidade 

técnica ou currículo devidamente assinado pelo profissional indicado. 

Toda alteração de equipe da Contratada deve atender aos requisitos dispostos neste instrumento e 

aprovada pela Contratante. 

Durante a execução do projeto, a Contratada poderá, caso haja levantamento de novas informações e de 

comum acordo com a Contratante, revisar e atualizar a composição de sua equipe. 

A comprovação da qualificação, capacitação técnica e da experiência deverá ser feita por meio da 

apresentação de curriculum vitae individual, atestados, certificações e diplomas. 

A composição da equipe proposta não demanda dedicação exclusiva, sendo permitida a indicação de mais 

de um profissional para cumprir as atividades propostas nos perfis de analista e programador. 

É necessária a seguinte comprovação complementar para participar desta licitação: 

1.1. Qualificação técnica da equipe: 
 

1.4.9 Apresentação de comprovação dos seguintes profissionais e especialistas cujos currículos 
serão apresentados para qualificação da pessoa jurídica e que obrigatoriamente deverão 
fazer parte da equipe que prestará os serviços. 

1.4.10 Apresentação de comprovação por parte dos analistas de sistema, programadores e 
Profissionais Gis de experiência.  

Descrição Perfil 

Scrum Master 

Comprovar possuir em seu quadro de empregados no mínimo 01 (um) profissional 
de nível superior completo, com experiência mínima de 3 (três) anos em 
desenvolvimento Java, certificado Scrum Master com experiência na metodologia 
ágil. 
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ProductOwner 

Comprovar possuir em seu quadro de empregados no mínimo 01 (um) profissional 
de nível superior completo, certificado ProductOwner com experiência na 
metodologia ágil. 

Analista de Sistema 
Profissional da área de Ciência da Computação ou Sistema de informação com 
experiência como analista e arquiteto de banco de dados com domínio das 
tecnologias previstas neste Termo de Referência. 

Programador 
Pelo menos 01 (um) profissional, que integre o quadro de empregados da 
empresa,, com experiência mínima de 2 (dois) anos em desenvolvimento Java e 
processo de desenvolvimento ágil. 

Profissional Gis 
Profissional de nível superior completo, com experiência comprovada em projetos 
de desenvolvimento de softwares com utilização de tecnologia de 
Geoprocessamento, certificado em ERDAS APOLLO e ERDAS IMAGINE I e II 

 
 

8- HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 
A experiência da Licitante em trabalhos correlatos a este é parte integrante da proposta técnica. Exige- se, 
portanto, que a Licitante possua conhecimento metodológico e experiências anteriores nas tecnologias 
utilizadas, as comprovando da seguinte maneira: 

8.1 Comprovar aptidão da empresa para execução dos serviços objeto desse edital, mediante a 
apresentação de um ou mais atestados demonstrando que a Proponente executou contratos, 
cuja somatória indique a realização de codificação de módulos de software utilizando 
tecnologias Java EJB-3, com no mínimo 20% (980 pontos de função) do quatitativo do objeto, 
sendo 50% referente ao item 1 do objeto e os outros 50% do item 2 do objeto.  

a. medidos em PF – de acordo com as regras definidas no Function Point Counting 
Practices Manual (CPM) publicado pelo IFPUG –utilizando a linguagem JAVA EE, 
com transferência de conhecimento;  

b. medidos em PF ou horas, utilizando a metodologia ágil SCRUMM; 
c. medidos em PF – de acordo com as regras definidas no CPM –utilizando recursos 

tecnológicos e informacionais disponíveis no mercado. 
 O atestado ou os atestados deverão ser emitidos em português por pessoa 

jurídica de direito público ou privado nacional e deverão conter:  
 

a - o nome da entidade que está emitindo o atestado;  
b - a indicação de que foram utilizadas as tecnologias Java EJB-3;  
c - a quantidade de pontos de função  de desenvolvimento utilizados na codificação;  
d - a data da emissão do atestado;  
e - o nome do responsável pela assinatura do atestado e o cargo do mesmo na entidade 

atestante. 
 Os 980 (novecentos e oitenta) pontos de função de codificação poderão ser 

comprovados em um ou mais atestados, desde que a somatória dos mesmos seja 
igual ou superior ao quantitativo exigido para comprovação e que tenha utilizado em 
todos os contratos as todas tecnologias citadas acima. 

 
8.2 Comprovar aptidão da empresa para execução dos serviços objeto desse edital, mediante a 

apresentação de um ou mais atestados demonstrando que a Proponente executou 
contratos, cuja somatória indique a  realização: 
 

a - Minimo de 1500 horas de tratamento de dados espaciais; 
b - Minimos de 700 horas em administração de dados espaciais; 
c - Minimo de 600 horas em modelagem de banco de dados espacial. 

 O atestado ou os atestados deverão ser emitidos em português por pessoa jurídica de 
direito público ou privado nacional e deverão conter:  
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a - o nome da entidade que está emitindo o atestado;  
b - a indicação de que foi utilizado O Banco de Dados PostgreSQL;  
c - a quantidade de pontos de função ou horas de desenvolvimento utilizados na 

codificação;  
d - a data da emissão do atestado;  
e - o nome do  responsável  pela  assinatura  do  atestado  e  o  cargo  do  mesmo  na  

entidade atestante. 
8.3 Comprovar aptidão da empresa para execução dos serviços objeto desse edital, mediante a 

apresentação de um ou mais atestados demonstrando que a Proponente executou 
contratos, cuja somatória indique a realização de desenvolvimento de software utilizando a 
metodologia SCRUM com no mínimo 900 (novecentas) horas de desenvolvimento. 

 
 O atestado ou os atestados deverão ser emitidos em português por pessoa jurídica de 

direito público ou privado nacional e deverão conter:  
 

a - o nome da entidade que está emitindo o atestado; 
 
b - a quantidade de pontos de função ou horas de desenvolvimento utilizados na 
codificação;  
 
c - a data da emissão do atestado;  
 
d - o nome do  responsável  pela  assinatura  do  atestado  e  o  cargo  do  mesmo  
na  entidade atestante. 

 
 As 900 (novecentas) horas de desenvolvimento poderão ser comprovados em um ou 

mais atestados, desde que a somatória dos mesmos seja igual ou superior ao 
quantitativo exigido para comprovação e que tenha utilizado em todos os contratos as 
três tecnologias citadas acima. 

 
8.4 Comprovar aptidão da empresa para execução dos serviços objeto desse edital, mediante a 

apresentação de um ou mais atestados demonstrando que a Proponente executou 
contratos, cuja somatória indique a realização de no minimo 700 (setecentas) horas de 
testes funcionais automatizados utilizando: 
 
 CUCUMBER (Framework criado para descrever como deve ser o comportamento do 

sistema em texto simples, escrita em Ruby); 
 MELOMEL (Biblioteca utilizada que permite acessar objetos ActionScript na máquina 

virtual Flash); 
 RSPEC (Framework BDD para a linguagem de programação Ruby). 
 

O atestado ou os atestados deverão ser emitidos em português por pessoa jurídica de direito 
público ou privado nacional e deverão conter:  

a - o nome da entidade que está emitindo o atestado;  
b - a quantidade de pontos de função ou horas de desenvolvimento utilizados na 
codificação;  
c - a data da emissão do atestado;  
d - o nome do  responsável  pela  assinatura  do  atestado  e  o  cargo  do  mesmo  
na  entidade atestante. 

 
 As 700 (cetecentos) horas de desenvolvimento poderão ser comprovados em um ou 

mais atestados, desde que a somatória dos mesmos seja igual ou superior ao 
quantitativo exigido para comprovação e que tenha utilizado em todos os contratos as 
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 três tecnologias citadas acima. 
 

9- Conceitos e Metodologia Preliminares: 
Afim de garantir a adequação do sistema a ser desenvolvido com as necessidades estratégicas da 
UFLA, e assim diminuir os riscos inerentes ao processo de desenvolvimento de software, a 
contratada deverá adotar uma metodologia ágil de desenvolvimento, baseada nos conceitos do 
Scrum. Desta forma os serviços de desenvolvimento serão realizados de uma maneira iterativa e 
incremental. 
Os sistemas de informação a serem desenvolvidos seguirão um único processo padrão de 
desenvolvimento de software e de gerenciamento de projetos e terão seus produtos padronizados. 
A CONTRATADA deverá usar a metodologia propostapela CONTRATANTE. 
Abaixo estão descritos alguns conceitos utilizados neste TR e naespecificação técnica: 
• Aceite Definitivo: Configura a formalização da aprovação total do Serviço Contratado e a 
finalização do contrato; 
• Aceite  Provisório:  Configura  a   formalização  da  aprovação  preliminar  dos  Serviços 
contratados após sua validação, iniciando o prazo de garantia do contrato; 
• Acordo de Nível de Serviços: Documento que explicita os entendimentos e obrigações entre  
as  partes  envolvidas,  nos  relacionamentos técnicos  e  comerciais,  por  meio  da definição de 
regras a serem cumpridas pelas partes no decorrer do período de vigência do Contrato / Ordem de 
Serviço, para as atividades inerentes ao desenvolvimento do projeto; 
• Processo Padrão de Desenvolvimento de Software: Conjunto de atividades / produtos 
presentes no processo de desenvolvimento de sistemas; 
• Produtos:   São   os   diversos   artefatos   gerados   ao   longo   das   fases   do   ciclo   de 
desenvolvimento do software; 
• Manutenção Corretiva:Alterações  para  correção  de   defeitos  ou  comportamentos 
inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento, sem inserção de novas 
funcionalidades; 
• Regime de  Projeto:  É  o conjunto de procedimentos de  desenvolvimento de  software 
atrelado a um Sistema de Informação com objetivo preestabelecido, duração com início e fim 
definidos, recursos especificados e limitados, empregados em uma seqüência de atividades 
relacionadas entre si (definidas em cronograma); 
• Serviço Contratado: É o produto final definido no objeto do contrato, composto pelos diversos 
artefatos (produtos) citados na especificação técnica, podendo ser o r esultado da execução de 
uma ou mais fase do ciclo de desenvolvimento do sistema; 
• Solução de Tecnologia da Informação: Todos os serviços, produtos e outros elementos 
necessários que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação; 
• Versão: É uma seqüência de produtos desenvolvidos em fases ou a seqüência de mudanças 
nos artefatos produzidos durante o projeto. A versão é a identificação que diferencia o mesmo 
produto, em seu processo evolutivo, agregando melhorias ou características. 
Ressaltamos  que   as   manutenções  corretivas  são   consideradas   garantia   do   serviço,   
conforme especificação do edital. 
 
10- Metodologia de Avaliação da Execução dos Serviços: 
Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

10.1 Os serviços de desenvolvimento contratados serão medidos através da métrica de pontos 
de função. 

 
• Todas as contagens de Pontos de Função deverão ser feitas com base no método e 
especificações contidas no Function Point Counting Practices Manual (CPM), publicado e 
comercializado pelo IFPUG – International Function Point Users Group (www.ifpug.org). 
• Toda  contagem de  Pontos de  Função  deverá  ser  sempre demonstrada ao cliente através de 
planilhas que documentem o processo de cálculo em questão. 
• As funcionalidades entregues passarão por um processo de testes de aceitação onde será 
verificada a aderência da funcionalidade implementada as especificações funcionais definidas e 
aprovadas com o cliente. Essa aderência será feita através de testes sistêmicos, para os quais serão 
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 gerados relatórios de execução dos roteiros de teste. 
Persistindo diferenças entre a contagem de Pontos de Função da Contratante e a da Contratada, 
serão adotados os seguintes critérios: 
•Será designado pela Contratante um profissional com a certificação atualizada de Certified 
Function Point Specialist (CFPS), emitida pelo BFPUG (Brazilian Function Point Users Group). 
•O referido profissional CFPS deverá ser outro que não o responsável pela contagem que gerou a 
divergência e não deverá ser vinculado ao quadro de funcionários da Contratante podendo, no 
entanto, ser vinculado ao quadro de profissionais de outra empresa que não a Contratada. 
•Prevalecerá a contagem efetuada pelo referido profissional CPFS designado. 
Cabe destacar, que não será utilizado o fator de ajuste de ponto de função. 

 
11- DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS: 

11.1  Ordens de Serviço (OSs) de desenvolvimento de software: 

 
•A Contratante solicitará os serviços à CONTRATADA por meio de emissão de Ordem deServiço 
(OS); 
• Cada OS gerada deverá conter o escopo, indicado pela lista de funcionalidades a serem 
implementadas. A Contratante irá organizar suas demandas objetivando que cada OS gerada tenha 
um prazo de desenvolvimento máximo de 4 meses; 
• Inicialmente   será   feita   uma   organização   do   trabalho   a   ser   realizado.   A lista de 
funcionalidades elaborada pela Contratante será avaliada pela Contratada, e a partir dela será 
elaborado o Product Backlog da OS. O Product Backlog deverá conter uma lista das User Stories a 
serem desenvolvidas de forma priorizada, indicando o grau de importância relativo de todas as 
funcionalidades previstas para a OS. O posterior desenvolvimento deverá será feito obedecendo 
esta or dem. A priorização deverá ser feita com a participação do gestor do contrato da 
Contratante; 
• Os itens do Product Backlog serão também utilizados pela Contratada para a contagem de 
Pontos Scrum e de Pontos de Função para cada User Storie, e, portanto para a Ordem de Serviço 
como um todo. 
• A Contratada deverá, portanto, entregar ao final desta fase: 
•Product Backlog priorizado; 
•A documentação justificativa da contagem de pontos de função. 

 
12-  Execução das etapas de desenvolvimento: 

• O posterior desenvolvimento do product Backlog deverá ser dividido em uma série de etapas 
de mesma duração, chamadas Sprints, possibilitando assim o desenvolvimento iterativo e 
incremental; 
• Em cada um destes sprints, a Contratada deverá: 
• Realizar, em conjunto com a Contratante, o detalhamento das funcionalidades a serem 
implementadas neste sprint; 
• Detalhar cada funcionalidade no correspondente documento de User Storie. 
• Toda User Storie deverá conter a descrição da funcionalidade, seu objetivo dentro do sistema, 
as regras de negócio envolvidas e os critérios de validação que serão utilizados para verificar seu 
correto funcionamento; 
• A CONTRATADA deverá, portanto, ao final desta fase: 
• Realizar a implementação e testes das funcionalidades; 
• Apresentar  o  resultado  final  do  sprint,  na  forma  do  sistema  funcional,  para permitir à 
Contratante avaliar os módulos do sistema e sua adequação aos requisitos solicitados. 
 
13-  Entrega da Ordem de Serviço 
•Após a  implementação de todas as funcionalidades previstas na  Ordem de Serviço, a 
Contratada deverá realizar uma entrega formal à Contratante do sistema desenvolvido, para 
permitir a Homologação do sistema. 
•Para tanto deverão ser entregues pela Contratada: 
•Documentação das User Stories implementadas (incluindo as regras de negócio e critérios de 
validação); 
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 •Documento de Arquitetura do módulo implementado; 
•Manual de Implantação do módulo; 
•Modelos de Classes do módulo; 
•Código fonte estruturado e comentado; 
•Documentação justificativa da contagem de pontos de função. 
14-  Homologação 
•A  CONTRATANTE  realizará  então  a  homologação  da  aplicação,  para  garantir  que  o 
desenvolvimento atenda aos requisitos definidos nas User Stories e que o sistema funcione de 
forma adequada. 
•O prazo máximo para a realização da homologação para cada Ordem de Serviço será de 15 
(quinze) dias corridos. 
•Caso  sejam  encontrados  defeitos  no  sistema  durante  esta  etapa,  os  mesmos  serão 
formalmente repassados à Contratada, que deverá corrigi-los e gerar uma nova entrega da Ordem 
de Serviço. O prazo de homologação será então interrompido, somente voltando a ser contado 
após a realização da nova entrega pela Contratada. 
•Caso a Contratada ou a Contratante avaliem que foram feitas mudanças significativas no sistema 
durante a homologação, poderão requerer que seja feita uma nova contagem de Pontos de 
Função. 1.1. 
•Esta contagem será considerada a contagem final para a Ordem de Serviço. Caso não seja feita 
neste momento, será considerada a  contagem efetuada na etapa  de Entrega  da Ordem de 
Serviço como a contagem final. 
•A  fase  de  Solicitação,  do  Ciclo  de  Desenvolvimento  dos  Projetos  de  Sistemas,  será 
desenvolvida pela equipe da CONTRATANTE e seus produtos permitirão a confecção da OS de TIC. 
•Nas Fases do Ciclo de Desenvolvimento estão previstos produtos obrigatórios, conforme 
descritos no item anterior, considerados partes integrantes dos serviços definidos neste 
documento. 
•Todos os produtos gerados ao longo do processo de desenvolvimento do sistema terão seu 
versionamento controlado por meio de ferramenta de Gerenciamento de Configuração de 
Software citado na especificação técnica em anexo. 

 
15- RESUMO DAS ENTREGAS, CONTAGEM DE PONTO DE FUNÇÃO E PAGAMENTO:  
Para desenvolvimento de sistemas, cada etapa dos trabalhos prevê entregas conforme detalhado a 
seguir: 
• Emissão da OS pela contratante; 
• Planejamento da OS; 
• Realizado pela CONTRATADA; 
• Possui como entregável o Product Backlog priorizado, a Contagem de pontos Scrum para o 
backlog e a Contagem de pontos de função para o backlog; 
• Nesta fase será utilizado a metodologia de contagem de ponto de função detalhada(NESMA); 
• Haverá o pagamento de 20% (vinte por cento) do valor dos pontos da contagem detalhada. 
• Entrega do Sprint; 
•Apresentação do sistema resultado do sprint 
•Não será realizada contagem de ponto de função nesta etapa 
• Não haverá pagamentos associados nesta etapa 
• Entrega da OS; 
• Possui com entregável o User stories (incluindo as regras de negócio e critérios de validação), o 
documento de arquitetura, o manual de implantação, os modelos de classes e o código fonte 
estruturado e comentado; 
•Nesta fase será utilizado a metodologia de contagem de ponto de função detalhada(IFPUG); 
• Será efetuado o pagamento de 50% (Cinqüenta por cento) do valor da contagem de pontos 
desta etapa. 
• Homologação da OS; 

•Emissão do Documento de aceite provisório pela CONTRATANTE; 
•Contagem de ponto de função detalhada (IFPUG) pela CONTRATANTE; 
•Pagamento do restante do valor da ordem de serviço (valor total da contagem de pontos 

final da OS subtraído do valor já pago nas entregas anteriores. 
• Garantia do Serviço; 
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 •Conforme item 16 deste TR. 
•Emissão do Termo de Aceite definitivo. 

 
16 - HOMOLOGAÇÃO E GARANTIA DO SERVIÇO 

Serão realizadas Revisões Técnicas de validação e homologação de cada produto, que se 
destinarão a: 

• Assegurar a qualidade técnica dos produtos; 
• Garantir as diretrizes tecnológicas da CONTRATANTE; 
• Assegurar prosseguimento do projeto nos prazos estabelecidos, bem como, 
preventivamente, efetuar revisões de cronograma e realocação de recursos, quando 
necessário; 
• Assegurar o atendimento das necessidades dos usuários frente ao edital; 
• Verificar a quantidade de pontos de função, quando aplicável, informados pela 
CONTRATADA, por meio de contagem realizada pela equipe técnica da  CONTRATANTE; 

 
As Revisões Técnicas de Validação e Homologação serão realizadas por Gerente do Projeto e 
profissionais da CONTRATADA, Gestor do Projeto e Usuários do sistema, indicados pela 
CONTRATANTE; 
As Revisões Técnicas serão agendadas pela CONTRATANTE respeitando o prazo mínimo de 2 (dois) 
dias úteis para sua realização após a convocação oficial; 
O ambiente de Homologação do Serviço Contratado deverá ser definido e disponibilizado 
pelaCONTRATANTE; 
A homologação será realizada pela CONTRATADA, com a participação da CONTRATANTE; 
A homologação será realizada no ambiente da CONTRATANTE, por meio dos níveis de 
teste de integração, sistema, aceitação e operação, com as técnicas previamente definidas no 
escopo de testes; 
Os níveis de testes de unidade, integração, e sistema deverão ser realizados previamente nas 
instalações da CONTRATADA; 
Os testes de homologação deverão atender aos parâmetros estabelecidos no Acordo de Nível de 
Serviço do Produto para a operacionalização do Serviço Contratado; 

Condições de Aceite dos Serviços: 
• Todos os aceites relativos a uma OS de TIC (fases, produtos e serviço contratado) 
serão documentados no Termo de Aceitação de Produtos – TAP; 
• Após a conclusão e liberação de um produto e/ou fase, a CONTRATADA, deverá emitir 
o TAP para submeter à avaliação técnica da CONTRATANTE que dará o parecer técnico da  
aprovação  do  TAP,  informando  a  existência  ou  não  de  não-conformidade do produto; 
 
• A CONTRATANTE retornará o TAP para a CONTRATADA, solicitando formalmente a 
revisão do produto, relacionando as não-conformidades identificadas no TAP, registrando 
como Pendente o(s) Produto(s) e/ou Fase(s) ou atestando que o produto foi aceito, estando 
Finalizado; 
• Os produtos somente serão considerados concluídos / aprovados e liberados para 
faturamento, após assinatura do TAP pelo Gestor do Projeto ou por profissionais por eles 
indicados oficialmente, registrando como Finalizado o(s) Produto(s) e/ou Fase(s) e/ou 
Serviço Contratado entregue(s); 
• Como condição para emissão da nota fiscal / fatura, a CONTRATADA deverá juntar ao 
documento fiscal, o detalhamento da OS, o relatório de entrega da OS, ou os TAP’s 
correspondentes aos produtos conforme cada fase de liberação para faturamento, 
conforme especificado no item 8 deste edital; 
• A quantidade de Pontos de Função contratada será reavaliada pela CONTRATANTE, na 
entrega final de cada Fase, a fim de verificar o esforço efetivamente realizado para o seu 
desenvolvimento visando sua adequação aos requisitos e características reais do serviço 
executado; 
• Qualquer serviço executado pela CONTRATADA que não atenda os padrões definidos na 
especificação técnica e Termo de Referência, não terá o aceite da CONTRATADA e 
consequente faturamento, enquanto não atender as especificações descritas neste TR; 
• Na entrega  do Ordem de Serviço, depois de validado e  aprovado pelo Gestor do Projeto, 
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 será emitido o TAP identificando o “Aceite Provisório”, iniciando, a partir de então, o prazo 
de garantia do produto contratado conforme definido no item 13; 
• Ao final do prazo de garantia e estando o Serviço Contratado sem pendências de 
manutenções corretivas, será emitido um novo TAP identificando o “Aceite Definitivo” do 
Serviço Contratado, encerrando o contrato. 
Quanto à Garantia dos Serviços: 
•A CONTRATADA deverá garantir por 90 (noventa) dias corridos, após o “Aceite Provisório” 
do serviço Contratado, conforme especificado no item 10 deste TR; 
•Toda a manutenção corretiva decorrente de erros ou falhas cometidos  narealização dos 
serviços será realizado sem ônus adicionais para a CONTRATANTE; 
•Quando a necessidade de manutenção corretiva for detectada após a emissão do TAP com 
“Aceite Provisório do Serviço Contratado”, dentro do prazo de garantia e durante os dois 
primeiros meses após a implantação do sistema, o tempo de resposta para solução de 
defeitos e problemas pela CONTRATADA de 24 (vinte e quatro) horas. Nos demais meses, a 
solução deve ser de 24 (vinte e quatro) horas para problemas críticos e 72 (setenta e duas) 
horas para os  demais  problemas, após a  indicação  do  defeito/problema pela 
CONTRATANTE. Cabe  a CONTRATANTE identificar no Relatório de Problemas, os defeitos / 
problemas críticos; 
•Quando identificada a necessidade de manutenção evolutiva ou adaptativa, durante o 
período de garantia, a mesma será tratada em regime de projeto, por meio de uma nova 
OS, assegurando que o Serviço Contratado não será alterado por terceiros neste período; 
•Garantir  que  toda  correção  realizada  durante  o  período  de  vigência  do  contrato  
esteja compatível com os produtos especificados na especificação técnica; 
•Todos os  produtos resultantes  dos  serviços  desenvolvidos pela  CONTRATADA deverão 
ser entregues  a  CONTRATANTE, que terá  direito  de  propriedade sobre  os  mesmos,  
inclusive códigos    fonte,documentação,    componentes básicos    e    
bibliotecas, utilizados    no desenvolvimento do sistema; 

•A CONTRATADA obriga-se a repassar os conhecimentos e técnicas empregadas na 
execução dos serviços, bem como as lições aprendidas durante o processo de 
desenvolvimento, para a CONTRATANTE e/ou para o profissional indicado pela mesma, 
que de acordo com o tamanho do sistema em pontos de função, indicará as fases do 
desenvolvimento em que se dará o repasse de conhecimento. 

O acompanhamento do serviço será feito por meio de cronogramas elaborados pela CONTRATADA 
e aprovados pela CONTRATANTE; 
Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá elaborar e entregar a CONTRATANTE, para 
aprovação e aceite, Relatórios de Progresso contendo o andamento dos serviços contratados. O 
conteúdo desses Relatórios e sua frequência de envio serão estabelecidos entre a CONTRATANTE e 
a CONTRATADA, conforme definição da Metodologia de Gerenciamento de Projetos; 
A CONTRATADA deverá seguir, durante todo o processo de desenvolvimento de todos os contratos 
firmados, as Portarias que regulamentam as Normas de Segurança, Acesso e Proteção ao ambiente 
de TIC no âmbito da UFLA bem como as políticas de Padrões, Procedimentos e Critérios para 
Especificação, Desenvolvimento e Administração de Sistemas de Informações. Estas portarias e 
padrões serão entregues ao vencedor do certame no ato da assinatura da Ata de Registro de 
Preços. 
 
17- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

• Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Termo de Referência; 

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

•Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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 •Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  no  curso  
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

•Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
•Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações  assumidas  pela  Contratada,  todas  as  condições  de  habilitação  e  
qualificação exigidas na licitação. 

•A CONTRATADA deverá garantir à CONTRATANTE que a elaboração desistemas não 
infringirá quaisquer Patentes ou Direitos Autorais; 

•Executar os serviços em conformidade com o Plano de Gerenciamento do Projeto 
aprovado pela CONTRATANTE; 

•Garantir a conformidade do serviço objeto do contrato; 
•Validar as especificações dos produtos a serem executados; 

•Alocar,  em  todos  os  serviços  solicitados  pela  CONTRATANTE,  profissionais  com  perfis  
e qualificações adequados, mantendo ao longo do Contrato todas as condições que 
garantiram sua habilitação e qualificação neste processo licitatório; 

•Fornecer relação dos funcionários que serão alocados pela CONTRATADA para a execução do 
Serviço Contratado; 
•Comprovar a qualificação dos profissionais alocados no contrato por meio da 
apresentação dos currículos dos profissionais com comprovantes em anexo; 

•Todos os serviços contratados deverão ter em sua equipe um arquiteto de software que 
terá a responsabilidade de definir a arquitetura a ser adotada como solução e garantir a 
utilização da orientação estrita para estruturação da aplicação. 

 
18- OBRIGAÇÕES DA CONTRATATADA: 

• A CONTRATADA ficará  obrigada a  atender  a  todos  os  projetos  demandados pela 
CONTRATANTE  durante  a  vigência  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  ainda  que  os 
contratos decorrentes destas demandas tenham previsão de entrega para data posterior 
a expiração da referida Ata; 

• A  CONTRATADA  deverá  manter,  sem  custo  para  a  CONTRATANTE,  em  caráter 
permanente à frente dos serviços, o Supervisor Geral e o(s) Scrum Master 
conforme definido no item 3 deste documento; 

• Garantir a entrega dos produtos, em formato digital e dentro dos prazos definidos 
no cronograma, através de link de dados disponibilizado para a contratante; 

• Não poderão ser utilizadas ferramentas do tipo “Wizard” para geração dos códigos; 
• No  caso  de  haver  necessidade  de  acesso  ao  ambiente  físico  e  de  sistemas  

da CONTRATANTE, para execução dos serviços contratados, esta será analisada e 
tratada de acordo com as normas de segurança e acesso existentes na UFLA; 

• A  CONTRATADA  deverá  entregar  e,  manter  atualizada,  a  lista  dos  
profissionais envolvidos em cada contrato; 

• Executar  os  serviços  conforme  especificações  do  Termo  de  Referência  e  de  
sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 

• Fornecer  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

• Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros; 

• Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto 
no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

• Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG  n°  2,  de  30  de  abril  de  2008  e  do  artigo  14,  inciso  III  
da  Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 4, de 19 de maio de 2008: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, logo após o recebimento de cada par cela, de forma 
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 permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 
mesmos sem limitações; 
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais 
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos 
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que 
exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

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

• Instruir seus  empregados  quanto  à necessidade de acatar as orientações  da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando 
for o caso; 

• Relatar  à  Administração toda  e  qualquer irregularidade verificada no  decorrer  
da prestação dos serviços; 

• Não permitir a utilização do trabalho do menor; 
• Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

 
19- AMBIENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Os serviços deverão ser desenvolvidos preferencialmente nas instalações da CONTRATADA, que 
deverá providenciar às suas expensas, a infra-estrutura de hardware e software necessária para 
sua execução; 
A infra-estrutura necessária para início dos trabalhos deverá estar à disposição da CONTRATANTE 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo a 
partir de então, a CONTRATANTE supervisioná-los a qualquer momento; 
Os  serviços  deverão  ser  desenvolvidos  em  ambiente  operacional  compatível  com  o  ambiente  
da CONTRATANTE de forma a permitir a perfeitaoperacionalização do Serviço Contratado; 
Os softwares de apoio utilizados ou atualizados pela CONTRATADA para auxiliar no 
desenvolvimento dos sistemas, em todas as fases dos Ciclos de Desenvolvimento deverão ser 
conhecidos e aprovados previamente pela CONTRATANTE. 
 
20- VALORES DE REFERÊNCIA: 
Os valores de referência para os serviços: 

ITEM Valor de Referencia 
Apoio tecnico ao desenvolvimento de sistemas,utilizandoos 
padrões OGC de webservice e protocolos de comunicação de 
software georreferenciado 

R$ 3.596.000,00 

Apoio tecnico ao desenvolvimento de 
sistemas,utilizandoalinguagemJAVAEJB3 para software não-
georreferenciado 

R$ 1.680.000,00 

 
O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 
preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no 
mercado em contratações similares. 
 
21- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Esse Termo de Referência não esgota todas as questões relativas aos impactos ambientais decorrentes 
da implantação dos projetos. Caberá à empresa responsável por sua elaboração justificar a exclusão de 
alguns itens previstos, bem como a inclusão de outros consideradosimportantes para a discussão e 
avaliação da qualidade. 
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ANEXO II 

 
DA PROPOSTA 

 
Processo Nº: 1000/0001/2013 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 26/02/2012 . 
Horário: 08:30 H 
Local:  www.comprasnet.gov.br 

FONTE: recursos do TESOURO, CONVENIOS, CONTRATOS E RECURSOS PRÓPRIOS. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 
1) Os fornecedores deverão formalizar suas propostas com base nas especificações técnicas deste Anexo I. 

2) Terão suas propostas desclassificadas, os fornecedores que preencherem de forma incorreta o referido 
campo (“descrição detalhada do objeto ofertado”), com descrições vagas, incompletas tais como “conforme 
edital”, “totalmente de acordo com o edital”. Este campo é de preenchimento obrigatório e as descrições 
deverão ser completas para o correto julgamento de item licitado. 

3. A proposta deverá conter as informações: 

- Valor Total - R$xxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
- VALIDADE DA PROPOSTA: (não inferior a 60 (sessenta) dias). 
- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:  
- PAGAMENTO:  
- DADOS BANCÁRIOS: 
- Local xxx, de xxxxx de 2012. 
- ☞ Assinatura do Represente Legal 
- RG e CPF 
- CNPJ 
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ANEXO III 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº  
_________/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL e 
_________________, NA FORMA ABAIXO: 
 

O presente contrato administrativo rege-se pelo PREGÃO ELETRONICO Nº 00xx/2012 e 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado, entre a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL – 
FUNDECC, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, 
Campus da UFLA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.905.127/0001-07, neste ato representada por seu 
Diretor Executivo, Rilke Tadeu Fonseca de Freitas, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 
MG-1.557.958 expedida pela SSP/MG, e CPF nº 505.544.686-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim 
Figueiredo nº 135, Bairro Vila Rosalina, em Lavras, no Estado de Minas Gerais,  doravante denominada 
CONTRATANTE e de outro lado ______________, sociedade civil devidamente constituída, inscrita no CNPJ 
nº, estabelecida na cidade de ____________,Bairro _________,aqui denominada CONTRATADA, 
representada neste ato pelo seu representante legal ___________________, CI n.º ___________ e CPF n.º 
______________, em entre si justo e contratado o seguinte: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O objeto do presente contrato consiste na contratação de uma empresa de serviço de APOIO 
TÉCNICO EM SUPORTE EM PADRÕES OGC, SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS ESPACIAL, 
SERVIDOR DE MAPA GEOSERVER E GERENCIADOR DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM DE SATÉLITE E 
MODELAGEM DE DADOS GEOESPACIAIS, conforme especificações constantes no Termo de Referência - 
Anexo I. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

2. O prazo de execução dos serviços objeto deste instrumento é de até 12 (doze) meses, contados a 
partir da assinatura de sua assinatua: 

 
Subcláusula Primeira – Executados os serviços objeto deste instrumento no prazo estabelecido, a equipe 
técnica da Contratante, em apoio ao LEMAF/UFLA emitira em favor da Contratada um Aceite Provisório, 
que configura a formalização e aprovação preliminar dos serviços após sua validação, iniciando ali o prazo 
de garantia do contrato. 
 
Subcláusula Segunda – Ultrapassado o período de garantia pelos serviços contratados, sem que dele tenha 
ocorrido qualquer vício ou iorregularidade frente ao Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, 
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 emitira a Contratante, em apoioao LEMAF/UFLA, Aceite Definitivo, configurando então a aprovação total 
dos serviços e a resolução do contrato. 
 
Subscáusula Terceira – A execução dos serviços constantes deste objeto e Termo de Refrerência, serão a 
qualquer tempo e modo fiscalizados pelo Coordenador do Projeto Professor José Roberto Soares Scolforo, 
ou por técnico por ele indicado a ta fim. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3. O valor para a contratação é de até R$ -------------,-- (-------------------------------------------). 
 
Subcláusula Primeira. Estão incluídas, no valor da contratação, todas as despesas relativas a encargos 
sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, civis e administrativos, como ainda qualquer outro reativo 
ao fiel cumprimento dos serviços contratados, ficando vedado a Contratada a imputação de 
resposabilização à Contratante de qualquer ônus decorrente da execução dos serviços. 
 
Subcláusula Segunda – O Preço corresponde ainda a todas as despesas de execução dos serviços, inclusive 
material de consumo, equipe técnica e outros a ele relativo. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

4. Os preços serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5. Do valor apresentado para pagamento, será efetuada a retenção na fonte, referente ao IRPJ – 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; CSLL – Contribuição Sobre o Lucro Líquido; COFINS – Contribuição 
para a Seguridade Social, e a Contribuição para o PIS-PASEP, em obediência ao disposto na Lei no 9.430/96 e 
na Instrução Normativa Conjunta SRF no 1, de 9/1/97, exceto para empresas que forem optantes pelo 
“SIMPLES”, e apresentarem cópia do Termo de Opção, após recebimento da Nota de Empenho.   
 
Subcláusula Primeira.  O pagamento será efetuado mediante depósito na conta corrente, agência e banco 
indicados pela Contratada. 
 
Subcláusula Segunda. O pagamento dos serviços será feito mediante recebimento e aprovação dos 
produtos e seus respectivos relatórios de atividades entregues pela Contratada. 
 
Subcláusula Terceira. Caso o fornecedor esteja com a documentação vencida por ocasião do pagamento, 
este ficará suspenso até que a empresa regularize sua situação. 
 
Subcláusula Quarta.  As filiais de empresas que possuírem domicílio fiscal próprio e emitirem Nota Fiscal de 
venda de material farão seu cadastramento independente da matriz. 
 
Subcláusula Quinta. Nos casos da contabilidade e o recolhimento de tributos federais serem centralizados 
na matriz, a filial, para efeito de cadastramento, fará prova contábil com a documentação da matriz e da 
quitação dos tributos federais, com documentação própria. 
 
Subcláusula Sexta. A consulta de que trata a subcláusula terceira, será feita por meio do CNPJ/MF 
constante na Nota Fiscal apresentada ao Setor Financeiro e Contábil da FUNDECC. 
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 CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6. As despesas oriundas deste Contrato, para o presente exercício, correrão à conta do recurso 
orçamentário:  
 
Fonte: Recursos do Tesouro, Convenios, Contratos e Recursos Próprios 
 
Elemento de Despesa: Prestação de Serviço 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

7. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93 e modificações da lei 8.883/94, mediante 
recibo, o objeto da presente licitação será recebido: 
 
I - provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com a especificação e a eventual amostra apresentada;  
 
II - definitivamente, em até 03 (três) dias úteis. 
 
Subcláusula Primeira. Os serviços e/ou materiais só será recebido se possuir a garantia de no mínimo 01 
(um) ano a contar da data de seu recebimento pela CONTRATANTE.  
 
Subcláusula Segunda. Validade de no mínimo 60 (sessenta) dias para o preço oferecido; 
 
Subcláusula Terceira. Após a entrega da nota de empenho a CONTRATANTE designará, formalmente, 
servidor para exercer o acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 
 
Subcláusula Quarta. A aquisição executada em desacordo com o estipulado neste instrumento de contrato 
e na proposta da CONTRATADA será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso.  
 
Subcláusula Quinta. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela Lei ou por este instrumento.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.I. Fornecer os recursos humanos necessários à execução dos serviços disponíveis 35 horas semanais 
em horário comercial a combinar; 
 
8.II Executar os serviços técnicos propostos dentro do prazo e preço fixados, prorrogando-se o prazo 
sempre que houver paralisação do trabalho em decorrência de demora no repasse à CONTRATADA de 
informação faltante; 
 
8.III. Organizar a execução técnica dos serviços de modo a realizá-lo com eficiência e padrões de 
qualidade técnica reconhecidos; 
 
8.IV. Fornecer informações e assistência ao setor competente, sempre que solicitado, com relação aos 
serviços em andamento; 
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 8.V. Realizar os serviços necessários para correção de quaisquer defeitos ou falhas, desde que tal 
obrigação esteja limitada a falhas conceituais ou de detalhamento; 
 
8.VI. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste contrato; 
 
8.VII. Entregar a CONTRATANTE os relatórios previstos impressos e o produto do serviço em meio digital; 
 
8.VIII. Estão incluídos nos preços eventuais serviços, treinamentos e aquisições de equipamentos, 
softwares e ferramentas necessários à execução do trabalho; 
 
8.IX. Substituir, imediatamente, qualquer membro da equipe envolvida nos trabalhos seja por 
insatisfação da Contratante, da Contratada, por motivo de pedido de demissão. O prazo para substituição 
não deverá exceder a 5 (cinco) dias úteis, evitando prejuízos aos trabalhos em andamento; 
 
8.X. Disponibilizar os membros da equipe envolvida na execução dos trabalhos para desempenho de 
suas atividades nas dependências da CONTRATANTE, sempre que solicitado pela mesma; 
 
8.XI. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais que porventura possam ser causados por sua 
equipe, dentro das dependências da Contratante; 
 
8.XII. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto na forma escrita 
quanto audiovisual, como apresentações, textos, gráficos, dados, relatórios. O referido controle deve ser 
orientado para clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados;  
 
8.XIII. Tornar-se-ão de propriedade da Contratante, todos os planos, dados, relatórios e outros 
documentos, devendo a Contratada entregá-los até a rescisão ou conclusão do Contrato, juntamente com o 
inventário detalhado deles. A Contratada poderá reter cópia desses documentos, mas não poderá usá-los, 
nem disponibilizá-los para propósitos que não sejam relacionados com o Contrato, sem prévia autorização, 
por escrito, da Contratante; 

8.XIV. Arcar com as despesas de deslocamento e diárias de pessoal contratado na execução do objeto do 
presente Contrato; 
 
8.XV. Rresponder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 
por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE;  
 
8.VI.  responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  
 
8.VII. Fornecer os serviços e/ou materiais conforme especificações e condições contidas no instrumento 
convocatório, no presente Contrato e na proposta apresentada;  
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 8.XIX. Indicar o nome e endereço do banco, o número da conta corrente e agência, e quaisquer outras 
referências necessárias para viabilizar o pagamento. 
 
Subcláusula Primeira. A CONTRATADA não será responsável:  

 
I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;  
 
II - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital nº 0XX/2012 e no 
Contrato a ser assinado com a CONTRATADA; 
 
Subcláusula Segunda. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da contratada para terceiros. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9. A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:  
 
I - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na cláusula quinta, subcláusula segunda;  
 
II - fornecer, sempre que solicitado, atestados de capacidade, declarações e outros documentos afins.  
 
III - exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros documentos que 
comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o 
compromisso de qualidade, bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e 
autorizações de outros compromissos que exijam tais comprovações;  
 
IV – acompanhar e fiscalizar se os serviços estão sendo executados de acordo com as especificações e 
disposições contidas neste Contrato, por meio do setor competente, podendo, inclusive, rejeitá-los, caso 
estejam em desacordo com o pactuado; 
 
V – fornecer apoio institucional formal e facilitar o acesso da CONTRATADA a todas as informações, 
instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata este Contrato; 
 
VI – repassar à CONTRATADA, sempre por escrito, as notificações e/ou alterações julgadas necessárias; 
 
VII – acompanhar a execução dos trabalhos; 
 
VIII - validar os produtos entregues por meio de documento de aceite; 
 
IX – fornecer, por meio do Coordenador do Contrato, em tempo hábil, orientações e informações técnicas 
para que a CONTRATADA possa desenvolver suas atividades nos prazos previstos no cronograma de 
execução dos serviços; 
 
XII – cumprir os compromissos financeiros assumidos no âmbito desse serviço; 
 
XIII – efetuar o pagamento no devido prazo; 
 
XIV – cumprir integralmente as condições do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RELAÇÕES ENTRE AS PARTES: 

10. O presente contrato não gerará quaisquer vinculações tributárias, trabalhistas ou previdenciárias 
para a FUNDECC, cabendo à Contratada a tota responsabilização pelos seus quadros de subordinados, 
inclusive. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA 

11. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei de Licitações, a 
Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
 
I – Multa de um por cento (1%) por dia de atraso até o limite de trinta por cento (30%), a contar do primeiro 
dia útil da data fixada para entrega dos serviços e/ou materiais, calculada sobre o valor do preço ajustado. 
 
II – Multa de 2% (dois por cento) do valor total contratado, devidamente atualizado, pelo descumprimento 
total ou parcial de qualquer das cláusulas contratuais e/ou condições do Contrato; 
 
III – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, devidamente atualizado, em caso de rescisão 
imotivada pela Contratada ou por iniciativa dela; 
 
a) As multas serão descontadas dos pagamentos ou recolhidas diretamente à conta corrente da FUNDECC 
ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
b) O não recolhimento da multa na forma estabelecida implicará na suspensão de qualquer outro 
pagamento devido à Contratada; 
 
c) O atraso superior a 10 (dez) dias consecutivos na entrega do produto solicitado, ensejará a rescisão 
contratual, sem prejuízo da multa prevista no item III desta Cláusula e das demais sanções previstas no art. 
87, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
d) Se o montante das multas aplicadas ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor total contratado, no prazo 
de 12 (doze) meses (a cada doze meses), fica a critério da FUNDECC rescindir o contrato, mediante 
notificação expressa à Contratada, respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
e) Para aplicação das penalidades aqui previstas, a Contratada será comunicada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. 
 
f) As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
Subcláusula Única. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 
indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

12. Compete a ambas às partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste Instrumento, na 
Lei n° 8.666/93 e noutras disposições legais, realizar, por escrito, através de Termo Aditivo, as alterações 
contratuais que julgarem convenientes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS. 
13. A CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizadas por fatos comprovadamente 
decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, tal como prescrito na lei, cuja solução para eventuais 
ocorrências buscar-se-á mediante acordo interpartes. 
 
Subcláusula Única. Aplica-se ao presente Contrato, bem como aos demais casos omissos a Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações, bem como as demais normas pertinentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, a rescisão 
contratual será aplicada de acordo e nas seguintes hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei de 
Licitações vigente no país, especialmente se a Contratada: 
I - Não cumprir ou cumprir irregularmente cláusula contratual, especificações ou prazos; 
 
II – Deixar de atender as determinações regulares do servidor designado para acompanhar e fiscalizar a 
execução deste Contrato, assim como as de seus superiores; 
 
III – Cometer reiteradamente faltas na execução deste Contrato, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 
de Licitações e item I da Cláusula Quinta deste Contrato; 
 
IV - Tiver sua falência ou concordata decretada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

15. A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente Contrato, estar plenamente habilitada à 
assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de qualificação necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE 

16. A CONTRATADA não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua 
qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em 
cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato.  
 
Subcláusula Única. A CONTRATADA não poderá, outrossim, pronunciar-se, em nome do CONTRATANTE, à 
imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades do CONTRATANTE, bem assim de sua 
atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações 
cabíveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

17 Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Lavras, do Estado de Minas Gerais para dirimir 
divergências decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, ou venha a se tornar. 

 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam os seus jurídicos 
e legais efeitos. 
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Lavras,       de         de  2013. 

 
 
P/CONTRATANTE P/CONTRATADA 

 
  
Rilke Tadeu Fonseca de Freitas  
Diretor Executivo/FUNDECC  
 
 

Prof. José Roberto S. Scolforo 
Coordenador 
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RG RG 
 


