22/03/2018

SEI/MDS - 1542951 - Termo de Apostilamento - Contratos

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 12/2018
CONTRATO Nº: 46/2017
DATA DE ASSINATURA: 27/11/2017
DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/11/2018, D.O.U. Nº 228, Seção 3, Pág. 114.
CONTRATANTE: UNIÃO/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS – SAA.
CONTRATADA: GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
O Subsecretário de Assuntos Administra vos do Ministério do Desenvolvimento Social –
MDS, no uso de suas atribuições legais, com base no §8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, determina o
Apos lamento ao Contrato Administra vo nº 46/2017, para correção de erro material constante da
tabela, do Item III, da Cláusula Primeira do Objeto do Contrato Administra vo nº 46/2017, no que se
refere a nomenclatura e especiﬁcação do Bem/Serviço, sendo que onde se lê: "
Grupo Item
01

01

03

Bem/Serviço
Licenças de Atuação Estratégica Tipo
1 – Licença de apoio e
aconselhamento para execu vo de TI,
para um usuário execu vo tular,
incluindo acesso a um conselheiro
execu vo, acesso a analistas e a bases
de conhecimento sobre aspectos
estratégicos de TI e sobre o
relacionamento entre TI e negócio,
bem como às bases de conhecimento
des nadas ao nível de atuação
gerencial.
Licenças de Atuação Estratégica Tipo
2 - Licença de apoio e
aconselhamento para um usuário
execu vo subs tuto/adjunto do
execu vo tular, incluindo acesso a
um conselheiro especialista, a
analistas e a bases de conhecimento
sobre aspectos estratégicos de TI e
sobre o relacionamento entre TI e
negócio, bem como às bases de
conhecimento des nadas ao nível de
atuação gerencial.

Quan d

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

01

231.715,00

231.715,00

01

100.380,00

100.380,00
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Grupo Item

04

Bem/Serviço
Licenças de Atuação Gerencial Tipo 1
– Licença de apoio e aconselhamento
a gestor intermediário de TI, para um
usuário gestor, incluindo acesso a
analistas e a bases de conhecimento
sobre histórico, situação atual e
tendências de adoção e evolução de
prá cas de gestão, tecnologias,
produtos e fornecedores na área de
TI.
Valor Total R$

Quan d

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

01

198.758,00

198.758,00

530.853,00
”;

leia-se: “
Grupo Item

01

01

03

04

Bem/Serviço
Licenças de Atuação Estratégica Tipo
1 – Licença de apoio e
aconselhamento para execu vo de
TI, para um usuário execu vo tular,
incluindo acesso a um conselheiro
execu vo, acesso a analistas e a
bases de conhecimento sobre
aspectos estratégicos de TI e sobre o
relacionamento entre TI e negócio,
bem como às bases de conhecimento
des nadas ao nível de atuação
gerencial.
Licenças de Atuação Gerencial Tipo 1
– Licença de apoio e aconselhamento
a gestor intermediário de TI, para um
usuário gestor, incluindo acesso a
analistas e a bases de conhecimento
sobre histórico, situação atual e
tendências de adoção e evolução de
prá cas de gestão, tecnologias,
produtos e fornecedores na área de
TI.
Licenças de Arquitetura Tecnológica
Tipo 1 - Licença de apoio e
aconselhamento para usuários,
incluindo acesso a analistas e a bases
de conhecimento sobre
caracterís cas técnicas referentes à
implementação de produtos e
tecnologias nos diversos segmentos
da área de tecnologia da informação
(TI).
Valor Total R$

Quan d

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

01

231.715,00

231.715,00

01

100.380,00

100.380,00

01

198.758,00

198.758,00

530.853,00

PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA
Subsecretário de Assuntos Administra vos

”.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto de Mendonça e Paula, Subsecretário(a) de
Assuntos Administra vos, em 19/03/2018, às 17:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1542951 e
o código CRC 576F89E7.

Referência: Processo nº 71000.066754/2017-27

SEI nº 1542951
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Despacho nº 184/2018/SE/SAA/CGLC/CCONT/DIERC

Processo nº 71000.066754/2017-27
Interessado: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI
Em 16 de março de 2018.
Assunto: Termo de Apos lamento nº 12/2018 – Contrato Administra vo nº 46/2017
Senhora Coordenadora de Contratos,
1.
Em trabalho regimental desta Divisão, no que se refere ao Contrato Administra vo
nº 46/2017, SEI nº 1108485, ﬁrmado entre este Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e
a empresa GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA., des nado à prestação de serviços
técnicos especializadas de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação com
serviços de análise especializados, bem como, serviços complementares de apoio consulta, interpretação
e aplicação das informações con das nas referidas base, observamos a ocorrência de erro material,
constante da tabela, do Item III, da Cláusula Primeira do Objeto do respec vo contrato.
2.
Nesse sen do, esta Coordenação de Contratos, recebeu manifestação da gestão
contratual, conforme e-mail, SEI nº 1542885, e o Despacho nº 03/2018/SE/DTI/CGSI, SEI nº 1471716,
informando do equívoco no preenchimento da tabela que estabelece a descrição e especiﬁcação dos
bens/serviços a serem prestados pela contratante, no qual consta a descrição do item 02, e não o correto,
que seria o item 03 da Ata de Registro de Preços nº 11/2016-MT, objeto de adesão por este
Ministério, especiﬁcados pelo Termo de Referência, SEI nº 1042332.
3.
Em análise detalhada, observamos que o equívoco se restringe à descrição dos citados
itens, sem reﬂexos ﬁnanceiros de qualquer ordem, e sendo assim, por não haver nenhuma alteração
signiﬁca va, sugerimos a adequação textual por meio de Termo de Apos lamento, cuja minuta se
encontra acostada sob SEI nº 1542951.
4.
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de
Licitações e Contratos-CGLC, para conhecimento e remessa à Subsecretaria de Assuntos Administra vosSAA, para ciência e, se de acordo, assinatura do Termo de Apos lamento nº 12/2018, com solicitação de
posterior devolução dos autos à Coordenação de Contratos, para demais providências cabíveis.
ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
Chefe da Divisão de Elaboração e Registros Contratuais - Subs tuto
De acordo.
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Encaminhe-se à CGLC na forma proposta.
LILIAN DE ASCENÇÃO GUEDES
Coordenadora de Contratos
De acordo.
Encaminhe-se à Subsecretaria de Assuntos Administra vos, para ciência e, se de acordo, assinatura
do Termo de Apos lamento nº 12/2018, SEI nº 1542951, com posterior devolução do presente e
do Termo de Apos lamento assinado a esta Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.
CRISTIANE DOS SANTOS NERY DE OLIVEIRA
Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos
Documento assinado eletronicamente por Anderson Dias Ferreira da Silva, Chefe de Divisão,
Subs tuto(a), em 16/03/2018, às 10:14, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
Documento assinado eletronicamente por Lilian de Ascenção Guedes, Coordenador(a) de Contratos,
em 16/03/2018, às 11:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II,
da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
Documento assinado eletronicamente por Cris ane dos Santos Nery de Oliveira, Coordenador(a)
Geral de Licitações e Contratos, em 16/03/2018, às 16:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1543815 e
o código CRC 53D56B48.

Referência: Processo nº 71000.066754/2017-27

SEI nº 1543815
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