
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SAN – Edifício DNIT – 2º andar, , Brasília/DF, CEP 70040-902

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.cidadania.gov.br
  

EDITAL (SRP) Nº 12/2020

(UASG 550005)

PROCESSO Nº 71000.046957/2017-05
Torna-se público que o(a) Ministério da Cidadania, por meio do(a) Pregoeiro(a) designado(a)
pela Portaria n.º 10, de 07 de fevereiro de 2019, da Coordenação de Licitações, sediado(a) no
SAN, Quadra 03, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes – DNIT, sala 23.25, realizará licitação,
para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com
critério de julgamento menor preço por grupo, sob a forma de execução indireta, no regime
de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018,
do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de
2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 04/05/2020
Horário: 10h00mín.
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de Preços com vistas à futura e eventual
contratação de subscrição de licenças de uso de software Microsoft, através de contrato
Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS), com direito de atualização e suporte por 12
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por 2 itens, conforme tabela
constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.
1.4. Cada serviço ou produto do lote deverá estar discriminado em itens separados
nas propostas de preços, de modo a permitir a identificação do seu preço individual na
composição do preço global, e a eventual incidência sobre cada item das margens de
preferência para produtos e serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras - NTB.
2. DO VALOR ESTIMADO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. Após pesquisa mercadológica, o valor estimado para o certame
totalizou R$ 4.206.042,45 (quatro milhões, duzentos e seis mil e quarenta e dois reais e
quarenta e cinco centavos), conforme tabela a seguir:

Métrica/ Valor Valor Médio
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Grupo
1

Item CATSER Descrição Quantidade Métrica/
Unidade Médio

Unitário
Valor Médio

Total

1 26077 Microsoft
365 E3 3500 Licença R$

1.193,31 R$ 4.176.585,00

2 26077 Visio Online
Plan 2 55 Licença R$

535,59 R$ 29.457,45

TOTAL R$ 4.206.042,45

3. DO REGISTRO DE PREÇOS
3.2. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a
eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
5.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
5.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
5.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
5.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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5.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
5.3. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação firmado
entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU
5.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

5.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
5.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização,
na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão
contratante.
5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.6.1.1. no item que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
5.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
5.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.6.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
5.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.6.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da Constituição Federal;
5.6.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
5.6.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir
dos critérios de preferência.
5.6.9.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.
5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
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licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5. Incumbirá 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema
6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. valor unitário e total do item;
7.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência.
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
proposta comercial, conforme anexo do Termo de Referência;
7.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n.
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8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.
7.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários.
Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:
7.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante
toda a execução contratual;
7.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
7.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada
apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades
e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituição.
7.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.
7.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.  
7.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no
Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance
final e fechado.
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará
os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.
8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.
8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
8.19. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.21. Em relação ao item não exclusivo para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará
em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo
à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
8.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.
8.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.26.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:
8.26.1.1. prestados por empresas brasileiras;
8.26.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.26.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
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diferentes das previstas neste Edital.
8.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.30. Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
8.30.1. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte
que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade
no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma
situação.
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
9.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o
auxílio de planilha de custos, a ser preenchido pelo licitante em relação à sua proposta final.
9.3. O modelo de proposta comercial deverá ser encaminhado pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro,
com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro
no momento da aceitação do lance vencedor.
9.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos
não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não
contrariem exigências legais.
9.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do
Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
9.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
9.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;
9.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
9.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -
TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de
preços ou menor lance que:
9.5.4.2. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
9.5.4.3. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções coletivas de trabalho vigentes.
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9.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma
do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.
9.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
9.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
9.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
9.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de não aceitação da proposta.
9.9.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro
9.9.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
9.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
9.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
planilha de custos com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
9.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majoração do preço proposto.
9.12.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação
de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.
9.12.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas,
desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes;
9.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.
9.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.16. No item não exclusivo para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
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subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
9.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
10.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
10.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de
2019.
10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
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pena de inabilitação.
10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital, os quais deverão ser apresentados, no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro(a), no Protocolo Central
do Ministério da Cidadania, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "A", Térreo, sala T-
40, CEP: 70.054-906 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os
seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

MINISTÉRIO DA CIDADANIA
PREGÃO ELETRÔNICO N.° xx/2020
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
LICITANTE:______________________
CNPJ No____________________

 
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
10.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
10.8. Habilitação jurídica:
10.8.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
10.8.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.8.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
10.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
10.9.   Regularidade fiscal e trabalhista:
10.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
10.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
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federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
10.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 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;
10.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
10.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
10.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.10. Qualificação Econômico-Financeira:
10.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
10.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
10.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
10.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
10.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.10.4. As empresas, , que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar patrimônio líquido de 10%(dez por cento) do valor total estimado da contratação ou
do item pertinente
10.11. Qualificação Técnica:
10.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
10.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

testado(s) de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove fornecimento compatível com a solução de
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TI constante deste Termo de Referência, conforme características e prazos exigidos, e de modo a
atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentar explicitamente o número de identificação e vigência do contrato
de prestação de serviços;
b) Apresentar explicitamente a identificação da organização que está
fornecendo o atestado, o responsável pelo setor encarregado do objeto em
questão, o número dos contatos para realização de diligência e a especificação
do objeto executado ou em execução.
c) Apresentação de, pelo menos 01 (um), Atestado(s) de Capacidade Técnica
em nome da licitante, a ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em documento timbrado e que comprove(m), a capacidade
da licitante, em fornecer, no mínimo, 1750 (mil, setecentas e cinquenta) licenças
da suíte de escritório Microsoft (Microsoft/Office 365). Para este item será
aceito somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante;
d) O(s) atestado(s) deverá(ão) vir acompanhado(s) de contrato(s) ou nota(s)
fiscal(ais) de fornecimento para validação do(s) documento(s), com bom
desempenho pela avaliação do cliente e sem qualquer restrição na qualidade
do serviço.

10.11.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
10.11.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de
2017.  
10.11.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço,
a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois
essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a
uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
10.11.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.
10.11.6. A s empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência.
10.11.6.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante
em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do
trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
10.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
10.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
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fase de habilitação.
10.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
10.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
10.18. No item não exclusivo a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
11.1.2. apresentar a planilha de custos, devidamente ajustada ao lance vencedor;
11.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor,
para fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
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11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
12. DOS RECURSOS
12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a
fase do procedimento licitatório.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência.
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16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez)
dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
seu recebimento.
16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais
condições.
16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
17.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.
17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme
previsão no termo de referência.
17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e
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nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.
17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta
e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de
registro de preços.
18. DO REAJUSTE
18.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo
de Referência, anexo a este Edital.
19. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
21. DO PAGAMENTO
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
22.1.3. apresentar documentação falsa;
22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.6. não mantiver a proposta;
22.1.7. cometer fraude fiscal;
22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injustificadamente.
22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
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licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
22.4.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
22.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
22.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
22.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
22.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
22.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
22.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
22.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
22.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
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23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.
24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@cidadania.gov.br.
24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.
24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
24.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço
SAN, quadra 03, lote A, Ed. Núcleo dos Transportes – DNIT, 2º andar, sala 23.25 nos dias úteis,
no horário das 09:00h às 11:00h e das 14:00h às 17:00h, mesmo endereço e período no qual os
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência e seus anexos;
25.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.
25.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Getúlio Rodrigues da Silva,
Coordenador(a), Substituto, em 17/04/2020, às 11:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador 7438003 e o
código CRC 728B0F25.

ANEXOS AO EDITAL

[Incluir o texto de cada anexo ao Edital]
Referência: Processo nº 71000.046957/2017-05 SEI nº 7438003
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA-EXECUTIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA
 

Anexo I do Edital
Processo Administrativo nº 71000.046957/2017-05

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

Referência: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Registro de Preços com vistas à futura e eventual contratação de subscrição de
licenças de uso de software Microsoft, através de contrato Microsoft Enterprise Agreement
Subscription (EAS), com direito de atualização e suporte por 12 meses.
2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC
2.1. Trata-se de solução de tecnologia da informação para o redimensionamento
e manutenção das soluções colaborativas e de escritório em pleno uso no Ministério da
Cidadania, baseadas em soluções Microsoft, objetivando o aumento da eficiência e
produtividade, ampliando a capacidade de atendimento de demandas com maior eficiência e
qualidade, além da necessidade de ampliação das funcionalidades técnicas e de operação de
serviços de rede, como por exemplo, Correio Eletrônico e Serviços de Diretório.
2.2. Neste sentido, por se tratar de solução responsável pelo atendimento das
necessidades de provimento e manutenção de infraestrutura tecnológica de mensageria
eletrônica corporativa, especialmente o correio eletrônico do Ministério da Cidadania, assim
como de ferramentas e soluções de utilização diária de colaboração e produtividade, incluindo
o sistema operacional das estações de trabalho dos colaboradores, isto é, serviços de
utilização diária, cuja ausência impede o efetivo trabalho dos colaboradores do Ministério da
Cidadania, observa-se o caráter continuado da solução.
2.3. Os quantitativos dos itens que compõem a solução, foram baseados no
seguinte levantamento:

a) Para o item 1: A totalidade de 3500 (três mil e quinhentas) subscrições para
o atendimento aos usuários internos, conforme levantamento abaixo:

Tipo de Usuário Quantitativo
ABCD 24

ASCOM 36
Consultores 166
Estagiários 96
Servidores 1401

Terceirizados 1439
TOTAL USUÁRIOS 3162

+ Reserva Técnica (10,70%) 338
TOTAL NECESSÁRIO 3500

b) Para o item 2: As 55 assinaturas correspondem ao número de colaboradores
que necessitam realizar o gerenciamento de informações complexas referentes
a projetos, por meio de diagramas, visualizar e elaborar processos de trabalho,
acompanhar projetos e recursos, organogramas, mapas de redes, construção
de diagramas e otimização de sistemas, tais como áreas responsáveis pela
engenharia, tecnologia da informação e etc.

 
2.4. Estimativa de bens e serviços que compõem a solução

Grupo Item Descrição Código
CATMAT/CATSER Quantidade Métrica ou Unidade

1
1 Microsoft 365

E3 26077 3500 Subscrição de licenças
por usuário

2 Visio Online
Plan 2 26077 55 Subscrição de licenças

por usuário

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação

3.1.1. O Ministério da Cidadania - MC é um órgão da administração direta, criado e
alterado por meio do Decreto nº 9.674/2019, no dia 2 de janeiro de 2019  composto pela
unificação dos Ministérios do Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura, e alterado
posteriormente pelo Decreto nº 9.919/2019, no dia 18 de julho de 2019 (transferindo o
Conselho Superior do Cinema para a Casa Civil da Presidência da República) e Decreto
nº 10.107/2019, no dia 6 de novembro de 2019 (transferindo os órgãos relacionados ao
extinto Ministério da Cultura para o Ministério do Turismo) fazendo parte de sua estrutura
básica:

a) A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social;
b) A Secretaria Especial do Esporte;
c) O Conselho Nacional de Assistência Social;
d) O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família;
e) O Conselho de Articulação de Programas Sociais;
f) O Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza;
g) O Conselho Nacional do Esporte;
h) A Autoridade Pública de Governança do Futebol;
i) A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; e
j) O Conselho Nacional de Economia Solidária.

3.1.2. Conforme Art 4, do Decreto nº 10.107/2019, tendo em vista não haver entrado
em vigor nova Estrutura Regimental do Ministério do Turismo, ou ato conjunto dos Ministros
de Estado do Turismo e da Cidadania disponha de forma diversa, ainda integram a sua
estrutura, temporariamente:

a) A Secretaria Especial de Cultura;
b) O Conselho Nacional de Política Cultural; e
c) A Comissão do Fundo Nacional da Cultura.

3.1.3. É função ainda deste ministério a educação para a redução do uso de drogas
de(a):

a) Realização de campanhas de prevenção;
b) Implantação e implementação de rede integrada para pessoas com
transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas;
c) Avaliação e o acompanhamento de tratamentos e iniciativas
terapêuticas; a redução das consequências sociais e de saúde
decorrente do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas; e
d) Manutenção e atualização do Observatório Brasileiro de Informações
sobre Drogas.
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3.1.4. Para viabilizar a execução de suas ações, o Ministério da Cidadania mantém
e produz sistemas de informação transacionais, bases de dados, painéis informacionais e
sistemas de Business Intelligence, que garantem a qualidade dos dados e das
informações coletadas, produzidas, analisadas, processadas e disseminadas no âmbito de
suas Secretarias Especiais.
3.1.5. Tendo em vista a relevância das informações coletadas, e as mudanças e
modernizações que os sistemas vêm sofrendo, é de extrema importância que a
infraestrutura computacional do órgão acompanhe as mudanças e forneça toda a base
operacional para os novos sistemas e serviços de rede que o MC necessita disponibilizar.
Em virtude disso, a pasta necessita de uma infraestrutura que garanta estabilidade,
segurança, alta-disponibilidade e agilidade na utilização e no armazenamento de dados e
informações.
3.1.6. A Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI) é a unidade responsável
por desenvolver, aperfeiçoar, manter e dar suporte aos sistemas informatizados e aos
bancos de dados do Ministério da Cidadania, administrando os recursos de informação
e informática do órgão. Nesse aspecto, a STI, por meio da Coordenação-Geral de
Sustentação e Serviços (CGSS) vem promovendo ações de melhoria na infraestrutura
computacional do MC, visando o melhor aproveitamento de hardware, software, serviços de
rede e utilização de novas tecnologias, contando com a infraestrutura já disponível e em
utilização, com ativos de rede, balanceamento de carga, segurança de rede, infraestrutura
de servidores de rede e etc. A modernização, sustentação e manutenção desta
infraestrutura, tanto em nível de hardware quanto software, garante a robustez e a
estabilidade dos serviços de Tecnologia da Informação do Ministério.
3.1.7. Haja vista que o Ministério da Cidadania é oriundo pela unificação de três
ministérios extintos, é possível inferir que o ambiente tecnológico do Ministério da
Cidadania não é trivial, pois para dar o devido suporte ao perfeito funcionamento dos
sistemas, aplicações e serviços que, antigamente eram providos por 3 (três) órgãos
distintos, faz-se necessário a construção de uma infraestrutura de tecnologia da
informação, construída com variadas tecnologias e diversos elementos heterogêneos que
compõem um ambiente tecnológico rico que mesmo sendo dotado de inteligência e/ou de
recursos de auto monitoração, exige a existência de equipes especializadas nas
respectivas tecnologias, e, mais, com conhecimento das políticas, regras, métodos e
padrões, tanto dos antigos órgãos quanto dos que se espera ser utilizados no novo, para
garantir a disponibilidade e integridade das informações e dos serviços prestados, bem
como para a realização da gerência e administração dos recursos.
3.1.8. A necessidade da construção desta infraestrutura torna-se mais evidente
quando percebe-se, principalmente com a ação governamental de digitalização de serviços
públicos, que o Ministério da Cidadania tornou-se responsável em suportar o contínuo
aumento do acesso público aos serviços e às informações prestadas pelos 3 (três) órgãos
supracitados, que deve ser prestado com segurança, alta disponibilidade e desempenho.
3.1.9. Entretanto, a prestação do serviço público de qualidade para à população
não depende somente dos melhores hardware e software, a execução das políticas
públicas de competência do MC é executada por todos os colaboradores que utilizam
diuturnamente suas habilidade e competências para a execução da prática do "bem servir",
por meio da execução dos seus processos de trabalho em suas áreas de atuação, não
importando se são "áreas finalísticas" ou se são "áreas meio".
3.1.10. Boa parte dos processos de trabalho executada pelos colaboradores do
MC operam em sistemas de informação, isto advém do papel fundamental que a
informática adquiriu nos últimos anos. Neste contexto, as estações de trabalho (e seus
respectivos sistemas operacionais), bem como os software conhecidos como suítes de
escritórios e a solução de correio eletrônico corporativo são amplamente utilizados para a
operação das atividades administrativas pelos colaboradores do Ministério.
3.1.11. No âmbito do MC, todos os itens citados anteriormente, baseados tanto em
software licenciado, temporária ou perpetuamente, quanto em SaaS (Software as a
Service), são sustentados por meio de soluções tecnológicas da plataforma Microsoft.
Assim, este projeto possui o intuito de preservar os investimentos realizados por este
órgão, em seu parque tecnológico e capital humano, no que tange a plataforma
supracitada, no aumento e manutenção das soluções colaborativas que aumentam a
eficiência e resultam em uma maior produtividade para a instituição, e ainda, busca-se
ampliar a capacidade de atendimento de demandas com maior eficiência e qualidade,
além da necessidade de ampliação das funcionalidades técnicas e de operação de
serviços de rede, como por exemplo, Correio Eletrônico e Serviços de Diretório.
3.1.12. Ocorre que com a recente reestruturação levada a efeito pelo Governo
Federal através da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 870, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 , que criou
o Ministério da Cidadania por meio da unificação do Ministérios do Desenvolvimento
Social - MDS, do Ministério do Esporte - ME e do Ministério da Cultura - MinC, o número de
licenças/subscrições/assinaturas se tornou insuficiente, principalmente em função da
utilização dos recursos do SaaS  Office365 por parte dos colaboradores do órgão.
3.1.13. Importante ressaltar que o MC utiliza da plataforma Microsoft, nas estações
usa-se sistema operacional Windows com aplicativos de escritórios Microsoft Office,
observa-se então que a necessidade da manutenção dessa plataforma, além dos
benefícios que ela possui, tais como confiabilidade, usabilidade, ampla penetração no
mercado tanto de Tecnologia da Informação - TI, quanto do uso de ferramentas de
escritório (editores de texto, planilhas eletrônicas, programas de apresentação, etc.), deve-
se, também, e principalmente, à cultura organizacional e a utilização dessas ferramentas
vem dando produtividade tanto nas áreas finalísticas e administrativas, quanto na área de
TI, já que, por serem extremamente amigáveis e de domínio do mercado de informática e
da população usuária de recursos de TI, o seu uso e evolução de versões são
perfeitamente adaptáveis.
3.1.14. A descontinuidade na padronização do ambiente poderia implicar na
aquisição e/ou instalação de software diversos para prover as mesmas funcionalidades,
sem mencionar a dificuldade de integração entre eles, necessidade de treinamentos
diversos e o reflexo até mesmo na contratação de mais profissionais especializados em
cada ferramenta para prover o mesmo nível de serviço. As ferramentas Microsoft são
integradas e de fácil administração, requerendo um número menor de técnicos para manter
o ambiente.
3.1.15. Destarte, as soluções já adquiridas e utilizadas da referida plataforma são
requisitos para a operação e manutenção das atividades diárias no ambiente corporativo
do órgão, por consequência é necessário que as mesmos estejam com a assinatura ou
subscrição vigentes junto ao fabricante e com os mecanismos de proteção atualizados.
3.1.16. Outro ponto importante a ser considerado é a necessidade de treinamento,
atualização do conhecimento dos produtos e soluções utilizados, bem como consultoria
especializadas, uma vez que:

a) Existe uma parcela de usuários que necessitam aprofundar na
utilização das ferramentas de escritório e produtividade;
b) Existe uma parcela de usuários que utilizavam versões antigas das
ferramentas de escritório e produtividade e necessitam de atualização;
c) A efetiva consolidação do ambiente de Serviços de Diretório do
Ministério da Cidadania que, atualmente, é sustentado por 3 (três) ADs
(Active Directory) distintos, sendo um de cada extinto ministério, além de
não ser uma tarefa trivial envolve grandes riscos para a manutenção da
execução dos serviços de rede aos usuários. Neste sentido, faz-se
necessário o suporte do fabricante para, em conjunto com MC, buscar a
melhor estratégia para a unificação da base de usuários e serviços
essenciais de rede, que resulte tanto em eficiência operacional quanto na
racionalização de recursos.
d) Têm-se cenários análogos ao item anterior para os serviços de correio
eletrônico corporativo, mensageria, ferramentas colaborativas e pastas
compartilhadas.

3.1.17. Diante do exposto e tendo em vista a necessidade de continuidade na
utilização de tais soluções, faz-se necessária a realização de uma análise para uma
possível contratação de assinaturas e subscrições, bem como de treinamento para
atualização dos conhecimentos dos técnicos que as operam, objetivando modernizar e
ampliar a plataforma tecnológica instalada, bem como continuar a estabelecer arquiteturas
convergentes baseadas na plataforma de produtos Microsoft. Provendo, mantendo,
ampliando e atualizando a plataforma de software Microsoft que hospedam os serviços de
tecnologia da informação e comunicação do MC.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais
3.2.1. Objetivos(s) Estratégico(s) - PDTI MC (MDS/MinC 2018-2020):
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3.2.1.1. MDS-OETI03 - Garantir a integridade dos dados e informações;
3.2.1.2. MDS- OETI06 - Mitigar riscos relacionados a TI;
3.2.1.3. MDS- OETI09 - Gerir os recursos orçamentários de TI; e
3.2.1.4. MinC-OE.01 - Ampliar a oferta de serviços digitais de forma a
potencializar as políticas públicas culturais;
3.2.1.5. MinC-OE.05 - Aprimorar práticas de gestão da qualidade dos serviços
de TIC; e
3.2.1.6. MinC-OE.07 - Modernizar e ampliar a estrutura funcional da área de TIC

3.2.2. Necessidade(s) - PDTI MC (MDS/MinC) 2018-2020:
3.2.2.1. MDS: H - Subscrição, atualização de versão e suporte técnico.

3.2.2.1.1. HA - Microsoft Office; e
3.2.2.1.2. HN - Subscrição, atualização de versão e suporte técnico.

3.2.2.2. MinC: NC21 - Adquirir licenças do software Outook ou similar; e
3.2.2.3. MinC: NC22 - Adquirir licenças do software Pacote Office ou similiar.

3.2.3. Alinhamento ao PAC 2019-2020:
3.2.3.1. 24333 - Solução de suíte de aplicativos de rede corporativa Microsoft

3.3. Estimativa da demanda
3.3.1. A substituição da plataforma On-Promise, seja da suíte de escritório, mas,
principalmente da caixa corporativa de e-mail do colaborador não é uma tarefa simples,
pois envolve processos de instalação de software, backup de dados, criação de perfil,
migração para o ambiente Cloud, liberação dos recursos utilizados localmente, etc. e uma
vez que a demanda total que será atendida por essa contratação está
distribuída atualmente, em 9 localidades do Distrito Federal, assim como em
representações em outras unidades da federação, aliadas à quantidade de técnicos
alocados ser limitada, sendo necessário um planejamento para a execução de todo o
processo de migração, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação STI/MC optou por
adquirir os itens da solução conforme planejamento abaixo, garantindo assim a efetividade
na utilização das assinaturas, estando as solicitações em consonância com a capacidade
de migração dos dados e serviços do ambiente On-Promise para o ambiente Cloud.  

Item Descrição Previsão de Aquisição Quantidade
Parcial

Quantidade
Total

1 Microsoft
365 E3

Imediata para manter as contas já existentes
no ambiente remoto. 1600

3500
Em até 2 (dois) meses da aquisição anterior. 500
Em até 2 (dois) meses da aquisição anterior. 500
Em até 2 (dois) meses da aquisição anterior. 500
Em até 2 (dois) meses da aquisição anterior. 400

2 Visio Online
Plan 2 Imediata 55 55

3.3.2. Com vistas a não fazer toda aquisição de uma única vez, considerando o
cronograma acima, a STI/MC optou por realizar o registro de preços para os itens da
solução. 

3.4. Parcelamento da Solução de TIC
3.4.1. Do Agrupamento de Itens em Grupo

3.4.1.1. Grupo 1: Registro de Preços com vistas à futura e eventual contratação
de subscrição de licenças de uso de software Microsoft, através de contrato Microsoft
Enterprise Agreement Subscription (EAS), com direito de atualização e suporte por
12 meses.

a) Para o Grupo 1 as licitantes deverão apresentar proposta para
cada item que compõe o Grupo, sendo declarada vencedora a
empresa que apresentar o Menor Preço por Grupo.
b) O agrupamento dos itens que compõem o grupo se deve ao fato
de que todos os bens agrupados estão intrinsecamente
relacionados pois, do ponto de vista tecnológico, embora composta
por assinaturas de software e serviços, trata-se de uma solução
integrada que irá  compor a infraestrutura de soluções de software
de escritório, produtividade e mensageria da CONTRATANTE, que
deverão possuir interoperabilidade total entre si, deste modo,
a adjudicação por lote único está pautada na necessidade
padronização dos serviços a partir da contratação de um único
prestador, facilitando a gestão do contrato, uma vez que
o fornecimento de tais itens separados por mais de uma empresa
acarretaria elevado custo de administração e uma complexa rede
de coordenação entre os projetos o que, certamente,
comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o
Ministério.
c) Pelo exposto, os itens que compõem o grupo devem ser
fornecidos por um único licitante, pois, caso os itens fossem
divididos entre vários licitantes, qualquer descumprimento por parte
de algum deles, poderia comprometer todo o funcionamento da
solução, acarretando prejuízo ao Ministério.
d) Neste sentido, o fornecedor único torna-se o responsável pela
integração de todos os componentes e pela manutenção da
estabilidade e operacionalidade de todo o grupo/solução. A
Administração ganha em capacidade de gestão do contrato, com
instrumentos de cobrança efetiva e fiscalização dos contratos e
procedimento padronizado de suporte técnico durante o período de
garantia, propiciando agilidade na resolução dos problemas
advindos de falhas das soluções ou outros eventos relacionados ao
contrato de fornecimento e prestação de serviço.
e) Há ainda que se considerar o aspecto da economicidade pelo
fator de escala no caso de um único fornecimento por lote, em
especial em soluções de maior vulto e complexidade como o objeto
em pauta, em contraposição à aquisição ou contratação
segmentada. Pelo interesse de cada licitante em ser adjudicada
vencedora do lote, observa-se no mercado a tendência para a
redução de custo unitário dos diversos módulos que compõem a
solução, na busca de oferecer o menor preço global associado ao
atendimento da solução completa e às exigências técnicas do
Edital.
f) Por fim, para o presente caso, o agrupamento dos itens se
mostra como uma opção mais adequada do que a adoção da
licitação por itens isolados, a qual implicaria em um maior número
de procedimentos de seleção, o que tornaria bem mais oneroso o
trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego
de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que
poderia colocar em risco a celeridade processual e a economia de
escala, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para
a Administração.
g) Diante de todo o exposto, fica assegurado o interesse público e
justifica-se a formação do GRUPO por meio do agrupamento dos
diversos itens que o compõem, bem como a adoção do critério
de Menor Preço por Grupo para o julgamento e classificação das
propostas.

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados
3.5.1. Garantir a continuidade dos serviços corporativos do Ministério, sustentados
pelos seguintes itens tecnológicos:

3.5.1.1. Sistema Operacional corporativo para estações de trabalho;
3.5.1.2. Software de escritório e produtividade;
3.5.1.3. Software de correio eletrônico (mensageria, gerenciamento de contatos,
calendário  e funcionalidade antispam);
3.5.1.4. Software colaboração (mensageria instantânea, áudio, vídeo,
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webconferência e streaming);
3.5.1.5. Software de portais colaborativos; e
3.5.1.6. Software de armazenamento e compartilhamento de arquivos.

3.5.2. Proporcionar a alta disponibilidade dos dados e do acesso às informações
do MC;
3.5.3. Garantir o acesso imediato aos diversos sistemas de informação e
aplicativos instalados e processados nos equipamentos hospedados, pelos executivos do
MC, gestores, órgãos que se integram ao MC, Estados e Municípios e toda população
atendida pelos programas sociais desenvolvidos pelo MC;
3.5.4. Garantir o bom funcionamento dos equipamentos de rede e servidores que
sustentam as aplicações e aplicativos do MC;
3.5.5. Garantir a segurança desses equipamentos e o controle de acesso
controlado aos mesmos;
3.5.6. Proporcionar a alta disponibilidade dos dados e do acesso às informações
do MC;
3.5.7. Garantir a eficácia da unificação técnica com o suporte do próprio fabricante;
e
3.5.8. Aumentar a qualidade dos serviços prestados pela área de TI do MC.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Descrição Técnica dos Bens/Serviços que compõem a Solução de TI

Item Produto/Serviços Descrição

1 Microsoft 365 E3 

1. Microsoft 365 E3 é uma solução completa de produtividade e
colaboração em ambiente corporativo que reúne:

1. Office 365:
1. Versões da área de trabalho de aplicativos do

Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote e
Outlook , além de Publisher e Access para PC
apenas;

2. Versões Web dos aplicativos Word, Excel e
PowerPoint;

3. Armazenamento de arquivos e compartilhamento
com armazenamento ilimitado no OneDrive;

4. E-mail empresarial, calendário e contatos;
5. Hospedagem de reuniões online ilimitadas,

mensagens instantâneas e conferências;
6. Interação e comunicação com sites de equipe e

com a intranet da empresa por meio do
SharePoint;

7. Entre outras funcionalidades tais como:
1. Teams (Chat, colaboração, áudio, video e

webconferências);
2. Yammer (Rede Social Corporativa).

2. Windows 10 Enterprise: Direito de Upgrade /
Manutenção da última versão do sistema operacional de
Desktops corporativo (Versão Enterprise) incluindo o
conjunto MDOP (Microsoft Desktop Optmization Pack);

3. CoreCAL Bridge: CAL Complementar do Office 365
de acesso a servidores: Acesso aos serviços básicos
de rede Windows Server CAL e acesso ao agente para
desktop com  finalidade de gerenciamento remoto,
inventário e distribuição de software – System Center
Configuration Manager CAL.

2 Visio Online Plan 2

1. O Visio Online (Plano 2) inclui a versão da Web do Visio, um
aplicativo da área de trabalho do Visio sempre atualizado, 2
GB de armazenamento do OneDrive, uma robusta biblioteca
de modelos e formas internos e de terceiros, bem como
ferramentas de colaboração integradas;

4.2. Requisitos Gerais
4.2.1. O software disponibilizado na modalidade Software como Serviço (SaaS)
através de contrato Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS) deverá estar
hospedado em centros de processamento de dados (datacenters) localizados
exclusivamente em território nacional, sem qualquer replicação de dados no exterior.
4.2.2. Deve ser assegurado tanto pela CONTRATADA quanto pela
FABRICANTE/PROPRIETÁRIA do software que dados, metadados, informações e
conhecimentos produzidos e/ou custodiados em decorrência da prestação de serviços,
bem como suas cópias de segurança, residam em território brasileiro, para tanto, a
CONTRATADA deve garantir a territorialidade única na prestação do serviço, em vez de
um ambiente tecnológico multinacional, não sendo admitido nenhum tipo de replicação
para fora do país, tão pouco o fornecimento de informações de propriedade do
CONTRANTE à terceiros.
4.2.3. O CONTRATANTE reserva-se no direito de a qualquer tempo realizar
auditoria por meio de seus colaboradores ou por terceiros por ele indicado para fins de
verificação de conformidade e cumprimento de regras estabelecidas.

4.3. Requisitos de negócio:
4.3.1. Serão contratadas licenças de uso de software em modelos de Software
como Serviço – SaaS.
4.3.2. Serão emitidas Ordens de Serviço Anuais com os produtos e seus
quantitativos a serem utilizados ao longo do ano. Sendo que tanto os produtos quanto os
quantitativos serão revisados anualmente e o CONTRATANTE poderá, a seu critério,
adicionar ou suprimir produtos e quantitativos – observando-se sempre os produtos e o
volume contratado. Assim como o quantitativo demandado ao longo do ano poderá ser
ajustado à necessidade e à efetiva demanda.
4.3.3. A Contratada deverá comprovar que atende aos requisitos necessários para
fornecer, ou seja, serem empresas LSP/GP (Large Solution Partner – Government
Partner) demonstrando desta forma estar habilitada a operacionalizar contratos de
licenciamento por volume Microsoft através de contrato Microsoft Enterprise Agreement
Subscription (EAS).
4.3.4. A contratação se dará pelo modelo de licenciamento do tipo subscrição, onde
o CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA apenas pelas licenças e serviços
efetivamente utilizados, além disso a aquisição se dará sob demanda, ou seja, não há
obrigação de consumir o total de licenças que compõem o objeto da presente contratação.
4.3.5. Todas as licenças adquiridas deverão ser disponibilizados em sua última
versão estável. O serviço de suporte técnico em garantia deverão ser prestado por
colaboradores vinculados à empresa CONTRATADA/FABRICANTE, com o perfil
necessário e requerido neste documento, sempre respeitando as melhores práticas
definidas pelo fabricante da solução.
4.3.6. A CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE manual com descrição
detalhada de todas as formas de acionamento da MICROSOFT, e dela mesma. Para
acionamento do suporte técnico em garantia serão abertos chamados por parte da
CONTRATANTE para a CONTRATADA.
4.3.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar para a CONTRANTANTE acesso ao
VLSC – Volume Licensing Service Center, serviço disponibilizado pela Microsoft para
acompanhamento e uso das licenças e benefícios do contrato. Também, considerando o
disposto no Acórdão n° 463/2019-TCU-Plenário, a CONTRATADA fica obrigada a
documentação oficial do fabricante da solução com informações que permitam aferir a
validade dos produtos adquiridos, como identificador da licença, descrição, quantitativo,
part number, modelo, versão, data de validade, indicador se está incluído o direito a
atualização, garantia e suporte técnico, período de garantia e preço praticado.
4.3.8. É de responsabilidade da CONTRATADA, como escopo do serviço de
licenciamento, a execução dos serviços de entrega e ativação das licenças contratadas e
demandadas.
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4.4. Requisitos de metodologia de trabalho:
4.4.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços de:

a) Entrega e ativação das licenças contratadas; e 
b) Prestar suporte técnico em garantia.

4.5. Requisitos de garantia e assistência técnica:
4.5.1. Todo o software deve contemplar atualizações e garantia total por todo o
período de vigência das licenças, caso haja renovação do licenciamento será também
renovada a garantia, conforme quantidades, requisitos e especificações constantes deste
documento.
4.5.2. O licenciamento deve garantir o provimento do recurso “Software Assurance”
por período igual ao da vigência das licenças, incluindo suporte técnico da fabricante
através de 0800, implantação dos benefícios relativos aos serviços online (Online
Services), disponibilização dos benefícios da plataforma de Office 365 gratuita, suporte
para resolução de problemas relativos à utilização do sistema MVLSC (Microsoft Volume
Licensing Services Center).
4.5.3. O suporte técnico em garantia deverá ser prestado pela
CONTRATADA/FABRICANTE durante o uso de produtos MICROSOFT licenciados,
quando houver dúvidas, alteração da forma de licenciamento do produto, projetos de
evolução de versão do produto ou alteração de topologia de hardware. A CONTRATADA
(diretamente ou através do FABRICANTE) disponibilizará equipe de suporte técnico, que
deverá ser acionada via serviço telefônico 0800 (em português falado no Brasil) e portal
web para todas as licenças adquiridas neste processo licitatório.
4.5.4. As solicitação de suporte técnico em garantia serão feitas pelos responsáveis
indicados pelo CONTRATANTE, e pelos canais disponibilizados pela
CONTRATADA/FABRICANTE, além de fornecer acesso aos serviços de suporte
eletrônico, tais como: biblioteca virtual na web, gerenciamento eletrônico de casos,
distribuição eletrônica de software e newsgroups, quando disponíveis.
4.5.5. A CONTRATADA deverá:

4.5.5.1. Garantir que as licenças do software que serão entregues ao MC serão
autênticas e estarão livres de defeitos e de qualquer rotina (vírus de computador)
voltada para a danificação ou degradação tanto de dados quanto de hardwares ou
de  softwares, ou outro similar, obrigando-se a substituir a licença que por ventura
seja  constatada pelo MC como "defeituosa". 
4.5.5.2. Oferecer atualização de versões e substituições de
software descontinuados, na eventualidade das versões das assinaturas
do software contratados fiquem desatualizados ou descontinuados.
4.5.5.3. Prestar suporte à Resolução de Problemas 24x7 com disponibilidade
via:

4.5.5.3.1. Chat;
4.5.5.3.2. Email;
4.5.5.3.3. 0800 ou telefone local;

4.5.5.4. Possuir central de relatório dos chamados.
4.5.6. O fornecimento será efetuado de forma on-line no site da Microsoft, com
prazo de entrega não superior a 10  (dez) dias, contados a partir da assinatura
do instrumento de contrato.
4.5.7. A assinatura de licenças inclui o suporte técnico 24x7 nas respectivas
licenças contratadas.
4.5.8. A lista a seguir não é exaustiva, mas contém os principais serviços de
manutenção, atualização de versão e suporte técnico, a serem executados durante a
vigência contratual:

4.5.8.1. Fornecer correções de bugs ou alternativa para corrigir defeitos
nos software indicados neste Termo de Referência, que façam com que eles não
operem de acordo com a documentação pública para os usuários de software.
4.5.8.2. Correções de problemas e anomalias (bugs) nos software, atualizações
de versões e releases;
4.5.8.3. Solução de dúvidas e acompanhamento para a operação, configuração,
upgrade e ativação das ferramentas disponibilizadas para gestão do ambiente;
4.5.8.4. Garantir que novas versões de firmware ou atualizações dos produtos
sob contrato de manutenção tenham a perfeita compatibilidade com o ambiente
operacional em uso nas instalações computacionais do Ministério da Cidadania.

4.5.9. Deverão ser fornecidas automaticamente todas as atualizações de versão
que ocorrerem durante a vigência contratual. Entende-se como “atualização” o provimento
de toda e qualquer evolução de software, incluindo correções, “patches”, “fixes”, “updates”,
“service packs”, novas “releases”, “versions”, “builds”, “upgrades”, englobando inclusive
versões não sucessivas, nos casos em que a liberação de tais versões ocorra durante o
período de garantia especificado.
4.5.10. Os serviços deverão contemplar a resolução de qualquer problema nas
licenças e serviços descritos neste documento, sem nenhum ônus adicional para o
Ministério da Cidadania.
4.5.11. Caso seja necessário substituir licenças equivalentes durante a vigência do
contrato, isso deverá ocorrer sem qualquer ônus para o Ministério da Cidadania.
4.5.12. Os serviços, objeto do presente contrato, terão garantia de funcionamento
durante o período de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo pelo Ministério da
Cidadania.
4.5.13. O Ministério da Cidadania somente autorizará que a Contratada faça
inventários nos equipamentos quando solicitado formalmente.
4.5.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar para o Ministério da
Cidadania acesso ao VLSC – Volume Licensing Service Center, serviço disponibilizado
pela Microsoft para acompanhamento e uso das licenças e benefícios do contrato.

4.6. Habilitação das Licenças:
4.6.1. As licenças deverão estar disponíveis em sítio especifico no prazo de até 10
(dez) após a data de assinatura do contrato, remessa única.
4.6.2. Deverá ser disponibilizado sítio web para gerenciamento e habilitação das
licenças, no regime 24x7 (vinte e quatro horas por dias, sete dias por semana). 

4.7. Requisitos de Segurança da Informação:
4.7.1. Os serviços em nuvem deverão estar em conformidade com a norma ABNT
NBR ISO/IEC 27001:2013;
4.7.2. Deverão ser garantidos a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade,
o não-repúdio e a autenticidade dos conhecimentos, informações e dados hospedados em
ambiente tecnológico sob custódia e gerenciamento do prestador de serviços.
4.7.3. Quando houver a custódia de conhecimentos, informações e dados pelo
prestador de serviços, a CONTRATADA e a FABRICANTE/PROPRIETÁRIA deverão
cumprir com as seguintes diretivas:

a) Garantia de foro brasileiro;
b) Garantia de aplicabilidade da legislação brasileira;
c) Garantia de que o acesso aos dados, metadados, informações e
conhecimentos utilizados e/ou armazenados na solução, ferramentas,
software, infraestrutura ou em qualquer outro recurso que a
CONTRATADA/FABRICANTE utilize para a prestação de serviços
somente serão acessados pelo CONTRATANTE e serão protegidos de
acessos de outros clientes e de colaboradores da
CONTRATADA/FABRICANTE;
d) Garantia de que, em qualquer hipótese, a Administração Pública
Federal tenha a tutela absoluta sobre os conhecimentos, informações e
dados produzidos pelos serviços;
e) Garantia de vedação de uso não corporativo dos conhecimentos,
informações e dados pelo prestador de serviço, bem como a redundância
não autorizada;
f) Garantia de que a solução faça uso de criptografia nas camadas e
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protocolos de redes de ativos computacionais para os dados em trânsito
e/ou armazenados;
g) Garantia de acesso do CONTRATANTE a logs e mecanismos de
auditoria; e
h) Garantia de manutenção de cópias de segurança (backup), durante
toda a vigência contratual, de dados, metadados, informações e/ou
conhecimentos custodiados pela CONTRATADA/FABRICANTE.

4.7.4. O prestador de serviços deve disponibilizar mecanismos para auditoria, como
log unificado de atividades dos usuários, ferramenta integrada a estes logs e dashboards
para os fiscais do CONTRATANTE. O software em SaaS devem permitir diversos tipos de
consulta aos logs, gerando relatórios customizados, quando necessário.
4.7.5. Eventos e incidentes de segurança de informação devem ser comunicados
através de canais predefinidos de comunicação, disponibilizados pela
CONTRATADA/FABRICANTE, de maneira rápida e eficiente e de acordo com os
requisitos legais, regulatórios e contratuais.
4.7.6. Logs de auditoria do provedor (que registrem atividades de acesso de
usuários privilegiados, tentativas de acesso autorizados e não autorizados, exceções do
sistema e eventos de segurança da informação) devem ser mantidos em conformidade
com as políticas e regulamentos aplicáveis e serem comunicados para o CONTRATANTE.
4.7.7. O acesso e uso de ferramentas de auditoria que interajam com os sistemas
de informação do CONTRATANTE deverão estar devidamente segmentados e restritos
para evitar comprometimentos e uso indevido de dados de log.

4.8. Requisitos legais e normativos específicos:
4.8.1. Nos termos do ANEXO da Instrução Normativa n° 01/2019/SGD é vedado à
CONTRATADA e/ou ao FABRICANTE:

a) Realizar cobrança retroativa de valores referentes a serviços de suporte
técnico e de atualização de versões relativa ao período em que o
CONTRATANTE tenha eventualmente ficado sem cobertura contratual;
b) Realizar cobrança de valores para reativação de serviços agregados;
c) Realizar cobrança de valores relativos a serviço de correção de erros,
inclusive retroativos, que devem ser corrigidos sem ônus ao
CONTRATANTE, durante o prazo de validade técnica dos software, nos
termos do Capítulo III da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Caso
os erros venham a ser corrigidos em versão posterior do software, essa
versão deverá ser fornecida sem ônus para o CONTRATANTE;
d) Exigir a contratação conjugada de serviços de suporte técnico e de
atualização de versões, quando não houver a necessidade de ambos.

4.9. Requisitos de responsabilidade empresarial:
4.9.1. Nos termos do Capítulo V (arts. 41 e 42) do Decreto n° 8.420, de 18 de março
de 2015, é fortemente recomendável que a CONTRATADA desenvolva PROGRAMA DE
INTEGRIDADE, que consiste num conjunto de “mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacional ou estrangeira”.

4.10. Requisitos Ambientais:
4.10.1. A CONTRATADA deverá atender no que couber, os critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme “Modelo de Declaração de Sustentabilidade
Ambiental”.
4.10.2. A execução do objeto será realizada de acordo com os critérios contidos no
Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
SLTI/MPOG, Lei nº 12.305/2010 e no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa
Civil da Presidência da República, no que couber.
4.10.3. Nesse diapasão, são diretrizes de sustentabilidade, quando couber, a serem
observadas pela CONTRATADA, entre outras: menor impacto sobre recursos naturais
como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e
energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; maior
vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a
pressão sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais
utilizados nos bens, serviços e obras.

4.11. Legais:
4.11.1. Lei Federal nº 8.666/1993: Institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;
4.11.2. Lei Federal nº 10.520/2002: Institui no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências;
4.11.3. Decreto nº 3.555/2000: Aprova o Regulamento para a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;
4.11.4. Decreto nº 10.024/2019:Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
4.11.5. Decreto nº 7.174/2010: Regulamenta a contratação de bens e serviços de
informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o
controle direto ou indireto da União;
4.11.6. Decreto nº 7.746/2012: Estabelece critérios, práticas e diretrizes para a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela
administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública – CISAP.
4.11.7. Decreto nº 7.892/2013: Regulamenta o Sistema de Registro de Preços
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.11.8. Decreto nº 9.488/2018: Altera o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e o Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe sobre o
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, do Poder
Executivo federal.
4.11.9. Acórdão 313/2004 – TCU Plenário – Manifestou entendimento de que a Lei nº
10.520/2002 revogou as disposições contrárias a ela contidas no Decreto nº 1.070/1994,
onde exigia “técnica e preço” para toda e qualquer licitação para contratação de “bens e
serviços”. Também orienta o administrador público a analisar onde a modalidade pregão é
aplicável.
4.11.10. Acórdão nº 1099/2008 – TCU Plenário – Manifestou entendimento de que,
havendo dependência entre os serviços que compõem o objeto licitado, a opção pelo não
parcelamento mostra-se adequada, no mínimo do ponto de vista técnico.
4.11.11. Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019: Dispõe sobre o processo de
contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder
Executivo Federal;
4.11.12. Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017: Dispõe sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta
no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
4.11.13. Instrução Normativa 01/2010: Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

a) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato
para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;
b) Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de
Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referência ou Projeto Básico;
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c) Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com
a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
d) Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
quando aplicável;
e) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;
f) Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento da solução de TIC;
g) Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de
TIC por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando
aplicável; e
h) Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da
solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em
decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, o código-fonte de
aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à
Administração;
i) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
j) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
k) Notificar o a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas e
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
l) Efetuar o pagamento à Contratada no valor corresponde ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
m)Efetuar as retenções devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela Contratada, em conformidade com o inciso III do art. 19 da IN nº
01/2019 da SGD do ME;
n) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
o) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;
p) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser
inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à
saúde dos servidores;
q) Recusar com a devida justificativa qualquer material entregue fora das
especificações constantes no Termo de Referência e da proposta do
fornecedor;
r) Acompanhar o cronograma e a entrega do serviço, posicionamento e
repasse de ocorrências aos níveis hierárquicos competentes, identificação e
tratamento de desvios;
s) Adotar todas as providências necessárias que viabilizem a realização dos
serviços objeto desta contratação; e
t) Responsabilizar-se por danos físicos ou morais ocasionados por imperícia,
imprudência, conduta negligente ou dolosa, incluindo ataque de vírus, falhas de
segurança e/ou ataques externos e internos, ou por irregularidades na
respectiva operação dos recursos e/ou prestação de serviço, por sua parte.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA
a) Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que
deverá responder pela fiel execução do contrato;
b) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de
Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;
c) Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros
por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em
decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos
serviços pela contratante;
d) Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela
contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;
e) Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da
habilitação;
f) Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe
técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e
qualificados para fornecimento da solução de TIC;
g) Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de
fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato; e
h) Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de
TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da
relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases
de dados à Administração;
i) Disponibilizar as assinaturas de software conforme especificações,   na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua
Proposta;
j) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo negociado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;
k) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
l) Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela
Contratante, relacionados com as características e funcionamento dos
sistemas, e também na compatibilidade com software de terceiros;
m)Emitir fatura (Nota Fiscal) no valor pactuado e condições do Contrato,
apresentando-a a Contratante para ateste e pagamento;
n) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
o) Responsabilizar-se por danos físicos ou morais ocasionados por imperícia,
imprudência, conduta negligente ou dolosa, incluindo ataque de vírus, falhas de
segurança e/ou ataques externos e internos, ou por irregularidades na
respectiva operação dos recursos e/ou prestação de serviço, por sua parte;
p) Disponibilizar Portal de controle e medição das assinaturas e licenças;
q) Executar o objeto do certame em estrita observância dos ditames
estabelecido pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD)). Para a habilitação, o licitante deverá apresentar Declaração indicando
o encarregado da credenciada responsável pela proteção de dados, nos
termos do art. 41 da Lei Federal 13.709/18.

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

5.3.1. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de
Registro de Preços;
5.3.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de
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condições, produtos ou preços registrados;
5.3.3. Este processo não terá órgãos partícipes e não partícipes.
5.3.4. Cumprir outras obrigações que se apliquem ao objeto da contratação.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. Rotinas de Execução

6.1.1. Transição Inicial do Contrato:
6.1.1.1. A transição inicial do contrato é o momento em que a CONTRATADA
assume a responsabilidade, de forma gradual, pelos serviços prestados pela(s)
fornecedora(s) anterior(es) de serviços, quando for o caso, preparando-se para o
início efetivo da operação.
6.1.1.2. Será realizada uma reunião inicial de alinhamento, no prazo de até 2
(dois) dias úteis após a assinatura do contrato conforme agendamento efetuado pelo
GESTOR DO CONTRATO, com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os
entendimentos acerca das condições estabelecidas no CONTRATO, EDITAL e
SEUS ANEXOS, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços.
6.1.1.3. É responsabilidade da CONTRATADA apresentar as informações
recebidas durante o repasse para todos os demais integrantes de sua equipe que
irão executar os serviços objeto desta licitação.

6.1.2. Transferência ao Final do Contrato:
6.1.2.1. Toda a documentação técnica produzida na efetiva execução contratual,
além de dados e informações técnicas de serviços / relatórios técnicos, deverá ser
entregue ao Gestor do Contrato (CONTRATANTE) até 10 dias antes do término do
contrato, ou em até 15 dias após a última atividade prevista de responsabilidade da
CONTRATADA quando se tratar de fornecimento de bens.
6.1.2.2. Todos os recursos materiais, ou não, de propriedade da
CONTRATANTE, utilizados para a execução do objeto, deverão ser restituídos pela
CONTRATADA ao término do contrato.
6.1.2.3. Todos os perfis de acesso a sistemas e serviços cadastrados a favor
dos funcionários da CONTRATADA para fins de execução do objeto, deverão ao
término da relação contratual ser revogado pela administração, cabendo ao Gestor
do Contrato tomar as medidas necessárias junto a área competente
6.1.2.4. Todos os perfis de acesso a sistemas e serviços cadastrados a favor
dos funcionários da CONTRATADA para fins de execução do objeto, deverão ao
término da relação contratual ser revogado pela administração, cabendo ao Gestor
do Contrato tomar as medidas necessárias junto a área competente.
6.1.2.5. Ao Gestor e Fiscal(s) de Contrato (CONTRATANTE), deverá ser
entregue pela CONTRATADA toda a documentação técnica produzida para a efetiva
transferência de tecnologia.
6.1.2.6. Deverá ser realizada uma reunião de alinhamento final com o objetivo
de identificar todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como  para: a
apresentação do relatório da situação de cada uma das Ordens de Serviço, prova da
realização da transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas
empregadas e disponibilização de toda informação produzida e/ou utilizada para a
execução dos serviços contratados, a serem disponibilizadas ao CONTRATANTE ou
empresa por ela designada.
6.1.2.7. O fato de a CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou
reterem qualquer informação ou dado solicitado pela CONTRATANTE, que venha a
prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para
um novo prestador, constituirá quebra de CONTRATO, sujeitando-a as obrigações
em relação a todos os danos causados à CONTRATANTE, conforme estipulado nas
Sanções Administrativas aplicáveis.
6.1.2.8. Durante o tempo requerido para executar a “Transferência ao Final do
Contrato”, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço adicional que
necessite dedicar à tarefa de completar a transição, sem ônus para a
CONTRATANTE.
6.1.2.9. Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas,
transferência de conhecimento, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE e/ou
empresa por ele designada, documentação ou qualquer outro esforço vinculado à
tarefa de transição.

6.1.3. Transferência de Tecnologia:
6.1.3.1. Ao término do contrato, seja por decurso de vigência ou por rescisão
antecipada, a CONTRATADA fica obrigada a promover a transição contratual com
transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações,
capacitando, se solicitado, os técnicos da CONTRATANTE ou os da nova pessoa
jurídica que continuará a execução dos serviços (se for o caso).
6.1.3.2. A transferência do conhecimento produzido durante a execução do
contrato será implementada através do relacionamento interpessoal entre os
servidores da CONTRATANTE e os profissionais da contratada, e pelo registro e
compartilhamento de informações e documentos no repositório do software utilizado
pela CONTRATANTE para o controle de versões.

6.1.4. Papéis e Responsabilidades
6.1.4.1. Gestor do Contrato:

6.1.4.1.1. Servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e
comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual,
indicado por autoridade competente. É responsável pelo encaminhamento de
indicação de glosas e sanções, autorização para emissão de nota(s) fiscal(is) a
ser(em) encaminhada(s) ao preposto da contratada; encaminhamento à Área
Administrativa de eventuais pedidos de modificação contratual e demais
atribuições constantes na ME/SGD - IN nº 01/2019 e suas revisões.

6.1.4.2. Fiscal Requisitante do Contrato:
6.1.4.2.1. Servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado
pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de
vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação. É responsável pela
confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, junto ao Gestor do
contrato, para fins de encaminhamento para pagamento e demais atribuições
constantes na ME/SGD - IN nº 01/2019 e suas revisões.

6.1.4.3. Fiscal Técnico do Contrato:
6.1.4.3.1. Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação,
indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o
contrato. É responsável pela confecção e assinatura do Termo de Recebimento
Provisório, quando da entrega do objeto resultante de cada Ordem de Serviço,
encaminhamento das demandas de correção à contratada e demais atribuições
constantes na ME/SGD - IN nº 01/2019 e suas revisões.

6.1.4.4. Fiscal Administrativo do Contrato:
6.1.4.4.1. Servidor representante da Área Administrativa, indicado pela
autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos
aspectos administrativos. É responsável pela verificação de aderência aos
termos contratuais e verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e
previdenciárias para fins de pagamento e demais atribuições constantes na
ME/SGD - IN nº 01/2019 e suas revisões.

6.1.4.5. Preposto:
6.1.4.5.1. Será o responsável administrativo com poderes de representante
legal para tratar de todos os assuntos relacionados ao contrato, atuando à luz
da ME/SGD - IN nº 01/2019 e suas revisões, e em atenção aos arts. 68 da Lei
nº. 8.666/93 e art. 4o do Decreto nº 2.271/97.
6.1.4.5.2. O representante legal da contratada deverá apresentar o preposto
na reunião inicial convocada pelo Gestor do Contrato.

6.2. Mecanismos formais de comunicação

DOCUMENTO FUNÇÃO EMISSOR DESTINATÁRIO PERIODICIDADE

Ofício
Ofícios elaborados, por demanda, pela CONTRATANTE para avisar à CONTRATADA, ou vice-versa, de alguma
mudança como endereços, telefone de contato ou qualquer informação importante referente aos aspectos legais
ou administrativos.

Contratante/Contratada Contratante/Contratada Sempre que
necessário
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E-mail E-mails elaborados, por demanda, pela CONTRATANTE para avisar à CONTRATADA, ou vice-versa, de
qualquer informação importante referente aos aspectos técnicos ou operacionais. Contratante/Contratada Contratante/Contratada Sempre que

necessário

Ordem de Serviço
Ordem de Serviço elaborada caso necessário, por demanda, pela CONTRATANTE e encaminhada via sistema
eletrônico, ou por outro meio devidamente acertado na Reunião Inicial, com a função de demandar serviços
vinculados ao objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA.

Contratante Contratada Sempre que
necessário.

Relatório de
Prestação dos

Serviços
Atestar as condições em que os serviços foram prestados Contratada Contratante Mensal

Termo de
Recebimento

Provisório
Recebimento Provisório dos Serviços Contratante Contratada Mensal

Termo de
Recebimento

Definitivo
Recebimento definitivo dos serviços Contratante Contratada Mensal

Ferramenta de
Requisição de

Serviço
(Manutenção/Suporte)

Atendimento de Requisições e Incidentes Contratante Contratada Sempre que
necessário

6.3. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança
6.3.1.          A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e
informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e
seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos
serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de
lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais
documentos.
6.3.2.          O Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de
sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo
representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os
empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos
ANEXOS 12  e 13 deste TERMO DE REFERÊNCIA.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
7.1. Critérios de Aceitação

7.1.1. Com fundamento nos artigos 69, 73 e 76 da Lei nº 8.666/93:
a) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco)
dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e
demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
b) Os serviços (disponibilização e manutenção de assinaturas) poderão
ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal
técnico do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação
de penalidades.
c) Para efeito de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato irá
apurar a qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância
com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº
05/2017).
d) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento provisório, após verificação da qualidade,
da conformidade com as especificações contidas na proposta
apresentada e/ou neste Termo De Referência e seus Anexos e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
e) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
f) Finda a etapa de recebimento será lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo.
g) O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, será realizado pelo gestor do contrato.
h) O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação
apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções.
i) O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que
emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base no Acordo de Nível de Serviço (ANS) ou
instrumento substituto.
j) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato

7.1.2. Os trabalhos serão acompanhados e auditados por profissionais da
CONTRATANTE, que se certificarão do atendimento dos objetivos definidos e a
conformidade com as normas e melhores práticas pertinentes.
7.1.3. Os serviços contratados deverão obedecer aos níveis mínimos de serviços
especificados na Metodologia de Avaliação, conforme disposto no subitem 7.3.
7.1.4. A CONTRATADA deverá observar os prazos estabelecidos nos Níveis
Mínimos de Serviços. Caso esse prazo já tenha sido extrapolado, a CONTRATADA
sujeitar-se-á às penalidades previstas contratualmente.
7.1.5. A entrega do serviço, pela CONTRATADA, e o recebimento, pela
CONTRATANTE, não implica em sua aceitação.
7.1.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança do fornecimento, nem a ético-profissional pela perfeita execução do
Contrato, dentro dos limites estabelecidos em Lei.
7.1.7. A CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas na execução
contratual, submetendo entregas ou atividades impugnadas a nova verificação, ficando
sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da
aplicação das sanções legais cabíveis.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção
7.2.1. Fiscalização

7.2.1.1. Independente dos sistemas de acompanhamento e supervisão
exercidos diretamente pela CONTRATADA para os níveis de atendimento dos
serviços contratados, a CONTRATANTE, por meio da Subsecretaria de Tecnologia
da Informação – STI (ou unidade equivalente), exercerá supervisão e
acompanhamento técnico da execução do contrato e dos serviços prestados,
utilizando servidor(es) designado(s) para este fim.
7.2.1.2. Entre as diversas funções de acompanhamento e supervisão a serem
exercidas pela CONTRATANTE, destacam-se: avaliação da qualidade dos serviços
realizados e aceite dos serviços prestados.
7.2.1.3. Caberá aos Fiscais do Contrato, dentre outras atribuições:

7.2.1.3.1. confeccionar e assinar o Termo de Aceite Provisório/Definitivo;
7.2.1.3.2. avaliar a qualidade dos bens entregues;
7.2.1.3.3. determinar providências necessárias ao regular e efetivo
cumprimento contratual; 
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7.2.1.3.4. verificar as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias
para fins de pagamento, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato
(conforme Art 33. IN SGD/ME 01/2019.

7.2.1.4. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.
7.2.1.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas e vícios redibitórios.
7.2.1.6. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela prestação
dos serviços, sendo ao CONTRATANTE reservado o direito de exercer a mais ampla
e completa fiscalização contratual, mediante servidores designados para este fim.
7.2.1.7. A Administração, devidamente representada na forma legal, poderá
rejeitar no todo ou em parte o objeto contratado, sem ônus para a CONTRATANTE,
se entregue ou executado em desacordo com as especificações estabelecidas no
Termo de Referência e seus anexos, bem como em Contrato e na Proposta
Comercial.
7.2.1.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste TERMO DE REFERÊNCIA e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da
Lei nº 8.666, de 1993.
7.2.1.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no
Anexo VIII (Da Fiscalização Técnica e Administrativa) da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05/2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
7.2.1.10. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da CONTRATANTE,
não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade na execução do contrato.

7.2.2. Metodologia de Avaliação
7.2.2.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos
a seguir estabelecidos:

7.2.2.1.1. A metodologia de avaliação da execução dos serviços será
aplicado ao item 4. Para os itens 1 e 2, por se tratar de assinaturas/licenças de
software, não se aplicam os critérios de metodologia de avaliação da execução
dos serviços, entretanto aplicam-se as sanções previstas no item 7.4.
7.2.2.1.2. Na abertura de chamados técnicos, serão fornecidas informações
de identificação do produto, anormalidade observada, nome do responsável
pela solicitação do serviço e severidade do chamado.
7.2.2.1.3. Será aberto um chamado técnico para cada problema reportado,
sendo iniciada a contagem do tempo de atendimento a partir da hora de
acionamento.
7.2.2.1.4. Os serviços deverão ser realizados nas instalações do Ministério
da Cidadania, salvo as exceções permitidas.
7.2.2.1.5. É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer a seus
técnicos todas as ferramentas, software e instrumentos necessários para a
execução dos serviços, bem como prover e se responsabilizar pela locomoção
dos mesmos até o Ministério da Cidadania.
7.2.2.1.6. Cada novo release, versão de firmware, atualização de produtos
que sejam relacionados aos itens do objeto deverão ser instaladas pela
CONTRATADA sem ônus adicional.
7.2.2.1.7. A CONTRATADA garante que os produtos licenciados para uso
não infringem quaisquer patentes, direitos autorais ou trade-secrets, devendo a
CONTRATADA se responsabilizar por quaisquer despesas relacionadas que
ocorram.
7.2.2.1.8. A CONTRATADA deve disponibilizar um número de telefone local
de Brasília ou gratuito (0800) para abertura, pela CONTRATANTE, de
chamados técnicos. Além deste meio, deve a CONTRATADA disponibilizar
endereço de correio eletrônico e sítio da Internet para registro de abertura de
chamado técnico. A critério da CONTRATANTE, a ferramenta de gestão dos
chamados poderá ser ofertada pela mesma.
7.2.2.1.9. A CONTRATADA deve fornecer, para cada chamado técnico
aberto, um número único de registro para acompanhamento pela
CONTRATANTE.
7.2.2.1.10. Na ocorrência de uma situação emergencial, em que já exista
chamado técnico aberto, é esperado que tanto o atendimento quanto o
restabelecimento do serviço sejam feitos de forma imediata, sem a
necessidade de abertura de novo chamado.
7.2.2.1.11. Todas os serviços serão prestados esperando-se a aplicação das
melhores práticas e recomendações do mercado e do fabricante.
7.2.2.1.12. Somente serão aceitas justificativas para o não atendimento a
uma Ordem de Serviço, caso o fato seja gerado por motivo de força maior ou
por dependência do Ministério da Cidadania. Neste caso, a CONTRATADA
deve formalizar antecipadamente ao Gestor do Contrato ou ao Fiscal Técnico
os motivos que impedem a execução do serviço.
7.2.2.1.13. Os chamados técnicos somente deverão ser encerrados após
expressa anuência do Gestor do Contrato ou do Fiscal Técnico.
7.2.2.1.14. Caso o técnico da CONTRATADA enseje dano irreparável a
equipamento (s) do Ministério da Cidadania, por conta de conduta
antiprofissional, erro ou quaisquer outros motivos fica a CONTRATADA
obrigada a realizar a troca por equipamento igual ou superior ao que foi
danificado.
7.2.2.1.15. Os prazos para o início e término do atendimento dependem do
tipo e da criticidade, se houver, da Ordem de Serviço, conforme classificação
abaixo:

7.2.2.1.15.1. Ordem de Serviço - TRATAMENTO DE
INCIDENTE/PROBLEMA: os prazos para início de atendimento e
para solução do incidente/problema serão contados em horas
corridas a partir do registro do chamado de suporte técnico,
podendo ter uma das seguintes criticidades:

a) Severidade Baixa: atividades que não causem
impacto à disponibilidade do serviço, como diagnóstico
de problemas com impacto isolado a poucos usuários,
resolução de problemas de baixo risco entre outros;

Os chamados técnicos de "severidade baixa"
deverão ter início de atendimento em até 48h,
contados a partir da data e da hora de
abertura dele, sob regime de 24x7x365 (24
horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias
por ano).
As soluções necessárias deverão ser
aplicadas ou disponibilizadas em até 72h,
contadas a partir do início do atendimento do
chamado técnico.

b) Severidade Média: incidente (s) que não causa (em)
indisponibilidade do ativo, mas que afeta de forma
significativa o desempenho do serviço;

Para as Ordens de Serviço de severidade
média, o início do atendimento deve ocorrer
em até 2h, contadas a partir da data e da
hora de abertura do chamado perante a
CONTRATADA, sob regime de 24x7x365 (24
horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias
por ano).
O tempo máximo para a solução do incidente
registrado é de até 3h, contabilizados a partir
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do início do atendimento pela
CONTRATADA.

c) Severidade Alta:  incidente (s) que causa (em)
indisponibilidade do serviço, afetando diretamente as
atividades do Ministério da Cidadania.

O início do atendimento das Ordens de
Serviço de severidade alta deve ser realizado
em até 1h, sob regime de 24x7x365 (24 horas
por dia, 7 dias por semana e 365 dias por
ano).
O tempo máximo para solução de Ordem de
Serviço de severidade Alta é de até 3h, após
início do atendimento.

7.2.2.1.16. No caso de reclassificação do nível de prioridade, para uma
Ordem de Serviço - TRATAMENTO DE INCIDENTE/PROBLEMA, os prazos
serão iniciados a contar da data do evento da reclassificação.
7.2.2.1.17. No fechamento da Ordem de Serviço devem ser relacionadas as
evidências de seu atendimento, diagnóstico e solução do problema tais como
imagens de tela, fotos e registros gerados pelos equipamentos, relatórios de
execução de atividades, entre outros.
7.2.2.1.18. O não cumprimento dos níveis mínimos exigidos ensejará em
glosas, de acordo com o estipulado no Item 15 da "TABELA I" do subitem
7.4.2.7.
7.2.2.1.19. Os descumprimentos em cada nível de severidade poderão
ocorrer de forma sucessiva, o que poderá implicar em glosas cumulativas.
7.2.2.1.20. Mensalmente será avaliada a existência de glosa acima de 10%
(dez por cento) do valor total da fatura mensal, para cada um dos itens em que
esta metodologia é aplicável (item 3).  Se tal situação for constatada, acarretará
na aplicação de penalidades previstas no item 7.4 "Sanções Administrativas
e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento", caracterizando
como inexecução parcial.

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos
7.3.1. De acordo com o estipulado nos subitens:

a) 7.2.2.1.15; e
b) 7.4.2.7, em especial, no Item 15 da "TABELA I"

7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no
pagamento

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

7.4.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
7.4.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
7.4.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7.4.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
7.4.1.5. Cometer fraude fiscal;
7.4.1.6. Não mantiver a proposta.

7.4.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções:

7.4.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
7.4.2.2. Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
b)  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento), na apresentação da garantia
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;

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

7.4.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
7.4.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades
da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também
é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no
subitem 7.4.1 deste Termo de Referência.
7.4.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
7.4.2.6. As sanções previstas nos subitens 7.4.2.3 à 7.4.2.5 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
7.4.2.7. Para efeito de aplicação de Glosa/Sanção, às infrações/ocorrências
são atribuídas as seguintes correspondências, de acordo com a tabela I

TABELA - I

Id Ocorrência Glosa / Sanção

1 Não comparecer injustificadamente à
Reunião Inicial.

Advertência.
Em caso de reincidência, 0,1%
sobre o valor total do Contrato.

2

Quando convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o
Contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não manter a
proposta, falhar ou fraudar na execução do
Contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.

A Contratada ficará impedida de
licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal e
Municípios e, será descredenciada
no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das demais cominações legais, e
multa de 5% do valor da
contratação.

3 Ter praticado atos ilícitos visando frustrar os
objetivos da licitação.

A Contratada será declarada
inidônea para licitar e contratar com
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objetivos da licitação. a Administração.

4
Demonstrar não possuir idoneidade para
contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

Suspensão temporária de 6 (seis)
meses para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo da
Rescisão Contratual.

5 Não executar total ou parcialmente os
serviços previstos no objeto da contratação.

Suspensão temporária de 6 (seis)
meses para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo da
Rescisão Contratual.

6
Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços
solicitados, por até 30 dias, sem
comunicação formal ao gestor do Contrato.

Multa de 1,5% sobre o valor total do
Contrato.
Em caso de reincidência,
configura-se inexecução total do
Contrato por parte da empresa,
ensejando a rescisão contratual
unilateral.

7

Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços
solicitados, por mais de 30 (trinta) dias,
sem comunicação formal ao gestor do
contrato.

Contratada será declarada
inidônea para licitar e contratar com
a Administração, sem prejuízo da
Rescisão Contratual.

8

Não prestar os esclarecimentos
imediatamente, referente à execução dos
serviços, salvo quando implicarem em
indagações de caráter técnico, hipótese em
que serão respondidos no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas úteis.

Multa de 0,1% sobre o valor total do
Contrato por dia útil de atraso em
prestar as informações por escrito,
ou por outro meio quando
autorizado pela Contratante, até o
limite de 10 dias úteis.
Após o limite de 10 dias úteis,
aplicar-se-á multa de 1,3% do valor
total do Contrato.

9

Provocar intencionalmente a
indisponibilidade da prestação dos
serviços quanto aos componentes de
software (sistemas, portais,
funcionalidades, banco de dados,
programas, relatórios, consultas, etc).

A Contratada será declarada
inidônea para licitar ou contratar
com a Administração Pública, sem
prejuízo às penalidades
decorrentes da inexecução total ou
parcial do contrato, o que poderá
acarretar a rescisão do Contrato,
sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº
8.666, de 1993.

10

Permitir intencionalmente o funcionamento
dos sistemas de modo adverso ao
especificado na fase de levantamento de
requisitos e às cláusulas contratuais,
provocando prejuízo aos usuários dos
serviços.

A Contratada será declarada
inidônea para licitar ou contratar
com a Administração Pública, sem
prejuízo às penalidades
decorrentes da inexecução total ou
parcial do contrato, o que poderá
acarretar a rescisão do Contrato,
sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº
8.666, de 1993.

11
Comprometer intencionalmente a
integridade, disponibilidade ou
confiabilidade e autenticidade das bases
de dados dos sistemas.

A Contratada será declarada
inidônea para licitar ou contratar
com a Administração Pública, sem
prejuízo às penalidades
decorrentes da inexecução total ou
parcial do contrato, o que poderá
acarretar a rescisão do Contrato,
sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº
8.666, de 1993.

12 Comprometer intencionalmente o sigilo das
informações da contratante.

A Contratada será declarada
inidônea para licitar ou contratar
com a Administração Pública, sem
prejuízo às penalidades
decorrentes da inexecução total ou
parcial do contrato, o que poderá
acarretar a rescisão do Contrato,
sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº
8.666, de 1993.

13

Não celebrar a REUNIÃO DE
ALINHAMENTO DA DEMANDA, para
iniciar o atendimento das solicitações
de requisições de serviços, como por
exemplo, mas não se limitando à:
implementação de novos serviços, criação
de dashboards, otimização do ambiente
operacional e etc., encaminhadas ao
Gerente de Contratos de Serviços em até 4
(quatro) dias úteis, contados a partir da
data da solicitação.

Multa de 0,1% do valor total
contratado referente ao item
10 (por ocorrência).

14

Não apresentar o PLANO DE PROJETO,
elaborado a partir da reunião de
alinhamento, referente ao
atendimento das solicitações
de requisições de serviços, como por
exemplo, mas não se limitando à:
implementação de novos serviços, criação
de dashboards, otimização do ambiente
operacional e etc., encaminhadas ao
Gerente de Contratos de Serviços em até
10 (dez) dias úteis, contados a partir da
data de celebração da reunião de
alinhamento.

Multa de 0,1% do valor total
contratado referente ao item
10 (por ocorrência).

15 Não atender ao Nível Mínimo de Serviço
(por Ordem de Serviço) Conforme TABELA II

16 Não cumprir qualquer outra obrigação
contratual não citada nesta tabela.

Advertência.
Em caso de reincidência ou
configurado prejuízo aos resultados
pretendidos com a contratação,
aplica-se multa de 1,5% do valor
total do Contrato.

 

TABELA - II

ID OCORRÊNCIA
GLOSAS PARA ORDEM DE SERVIÇO

SEVERIDADE BAIXA SEVERIDADE
MÉDIA SEVERIDADE ALTA

1
Deixa de
atender
chamado
técnico.

1,0 % sobre o valor da
Ordem de Serviço, por
ocorrência.

1,2 % sobre o valor da
Ordem de Serviço, por
ocorrência.

1,5 % sobre o valor da
Ordem de Serviço,
por ocorrência.

2

Reabertura de
chamado
técnico por
falha no
atendimento.

1,0 % sobre da Ordem
de Serviço do item, por
ocorrência.

1,2 % sobre o valor da
Ordem de Serviço, por
ocorrência.

1,5 % sobre o valor da
Ordem de Serviço,
por ocorrência.

3
Exceder o
limite para
início de

1,0 % sobre o valor da
Ordem de Serviço do
item, mais 0,1 % por
hora excedente sobre o

1,2 % sobre o valor da
Ordem de Serviço do
item, mais 0,5 % por
hora excedente sobre

1,5 % sobre o valor da
Ordem de Serviço,
mais 1,0 % por hora
excedente sobre o
valor da Ordem de
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início de
atendimento valor da Ordem de

Serviço, por ocorrência,
limitando-se a 15%.

o valor mensal do
item, por ocorrência,
limitando-se a 15%.

valor da Ordem de
Serviço, por
ocorrência, limitando-
se a 15%.

4
Ultrapassar o
limite máximo
de tempo para
solução.

1,0 % sobre o valor da
Ordem de Serviço do
item, mais 0,1 % por
hora excedente sobre o
faturamento da Ordem
de Serviço, por
ocorrência, limitando-se
a 15%.

1,2 % sobre o valor da
Ordem de Serviço do
item, mais 0,5 % por
hora excedente sobre
o valor mensal do
item, por ocorrência,
limitando-se a 15%.

1,5 % sobre o valor da
Ordem de Serviço,
mais 1,0 % por hora
excedente sobre o
valor da Ordem de
Serviço, por
ocorrência, limitando-
se a 15%.

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

7.4.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
7.4.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
7.4.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

7.4.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
nº 9.784, de 1999.
7.4.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.

7.4.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada
pela autoridade competente.

7.4.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
7.4.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
7.4.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
7.4.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
7.4.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
7.4.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.5. Do Pagamento
7.5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante em até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
7.5.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do
serviço, conforme este Termo de Referência.

7.5.2.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser remetida por meio eletrônico ao
endereço de e-mail informado no Termo de Recebimento Definitivo.

7.5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31
da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.5.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:

7.5.4.1. o prazo de validade;
7.5.4.2. a data da emissão;
7.5.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
7.5.4.4. o período de prestação dos serviços;
7.5.4.5. o valor a pagar; e
7.5.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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

7.5.6.1. não produziu os resultados acordados;
7.5.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com
a qualidade mínima exigida;
7.5.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.

7.5.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
7.5.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7.5.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
7.5.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
7.5.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos. 
7.5.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
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assegurada à contratada a ampla defesa.
7.5.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF. 

7.5.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da contratante.

7.5.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
7.5.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa
privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
7.5.16.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365
7.6. Garantias Contratuais

7.6.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90
(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.
7.6.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

7.6.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
7.6.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.6.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
7.6.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

7.6.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
7.6.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
7.6.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e 
7.6.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

7.6.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
7.6.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
7.6.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
7.6.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
7.6.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.
7.6.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
7.6.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria.
7.6.12. Será considerada extinta a garantia:

7.6.12.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
7.6.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item
3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
7.6.12.3. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada.
7.6.12.4. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

8. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO
8.1. Com base em pesquisa de preços, segundo o quantitativo descrito na tabela
abaixo, estima-se o valor total de  a ser despendido pelo MC para a contratação do objeto
especificado.

ID Descrição    Qtd Valor Unitário AnualValor Total Anual

1 Microsoft 365 E3 3500R$1.193,31 R$ 4.176.585,00

2 Microsoft Visio Online Plano 255  R$ 535,59 R$ 29.457,45

VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO  R$ 4.206.042,45

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
9.1. Adequação Orçamentária

9.1.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou instrumento
hábil.
9.1.2. As despesas decorrentes das aquisições, objeto desta contratação, correrão
à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, a cargo do Ministério da
Cidadania, obedecendo à classificação disponível a época da aquisição, com impacto
físico-financeiro estimado no orçamento específico da STI de 6,54%.

9.2. Cronograma Físico-Financeiro
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9.2.1. Trata-se de fornecimento de serviços de licenciamento de software, bem
como serviços técnicos em Tecnologia da Informação.
9.2.2. A aceitação e o pagamento do serviço contratado será como aposto nos
subitens 7.1, 7.2 e 7.5 deste Termo de Referência, sendo sintetizados nas seguintes
tabelas:

9.2.2.1. Para os itens 1 e 2:

ID ENTREGA/ETAPA PRAZO RESPONSÁVEL
VALOR PAGO

PELA
CONTRATANTE

1 Disponibilização
da solução

Até 10 (dez) dias, após a data
da assinatura do contrato, em
sítio eletrônico específico, em

remessa única.
Contratada N/A

2 Aceite provisório

Até 5 (cinco) dias, após a
CONTRATADA apresentar no

portal de gestão o extrato
detalhado das ações que

foram medidas para devida
cobrança.

Contratante N/A

3 Aceite final

Até 30 (trinta) dias após a
emissão do Termo de

Recebimento Provisório,
 sendo verificada a qualidade

e quantidade da solução.

Contratante N/A

4 Pagamento da
solução

Até 30  (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota

Fiscal/Fatura.
Contratante

Valor integral do
item licitado,
solicitado na

Ordem de
Serviço

Anual, abatido de
eventuais glosas

e multas,
conforme Níveis

de Serviço
estabelecidos.

9.2.2.2. Para o item 3:

ID ENTREGA/ETAPA PRAZO RESPONSÁVEL VALOR PAGO PELA
CONTRATANTE

1 Disponibilização
da solução

Até 10 (dez) dias,
após a data da

assinatura do contrato,
em sítio eletrônico

específico, em
remessa única.

Contratada N/A

2 Aceite provisório

Até 5 (cinco) dias,
após a

CONTRATADA
apresentar,

mensalmente, no
portal de gestão o

extrato detalhado das
ações que foram

medidas para devida
cobrança.

Contratante N/A

3 Aceite final

Até 30 (trinta) dias
após a emissão do

Termo de
Recebimento

Provisório, referente
ao serviço mensal
prestado,  sendo

verificada a qualidade
e quantidade da

solução.

Contratante N/A

4 Pagamento da
solução

Até 30  (trinta) dias,
contados do

recebimento da Nota
Fiscal/Fatura referente

ao serviço mensal
prestado e

efetivamente
utilizado.

Contratante

Valor proporcional do
valor anual do item

licitado, referente às
assinaturas do serviço

utilizadas pela
CONTRATANTE no mês-
base da fatura, mediante

validação e aceite do
relatório de consumo por

parte da
CONTRATANTE,

abatido de eventuais
glosas e multas, conforme

Níveis de Serviço
estabelecidos.

10. DA VIGÊNCIA E PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
10.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados de sua convocação.
10.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on-line” ao SICAF,
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.

10.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
10.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
10.5. O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado até 48 (quarenta
e oito) meses, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos
termos do Inciso IV, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, dado que se trata de serviço continuado
de utilização de programas de informática.
11. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS
11.1. O reequilíbrio econômico do contrato poderá ser efetuado por meio de reajuste de
preços, conforme previsto no inc. III do art. 55 c/c o art. 2º e 3º da lei 8666/93.
11.2. A forma e os critérios para o reequilíbrio estão descritas a seguir:

11.2.1. Reequilíbrio por meio de reajuste de preços:
11.2.1.1. Para órgãos integrantes do SISP:

11.2.1.1.1. Conforme determina a Portaria 6432, de 11 de julho de 2018, do
Ministério do Planejamento, caso o CONTRATANTE seja Órgão ou Entidade
integrante do Sistema de Recursos de Tecnologia da Informação do Poder
Executivo Federal – SISP, o reajuste dar-se-á por meio da aplicação do Índice
de Custo de Tecnologia da Informação (ICTI), apurado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), acumulado nos últimos doze meses
contados a partir da data de emissão da proposta comercial.

11.2.1.2. Para órgãos ou entidades não integrantes do SISP:
11.2.1.2.1. Dar-se-á por meio da aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatísticas (IBGE), acumulado nos últimos doze meses contados a partir da
data de emissão da proposta comercial.

11.2.1.3. Haja vista que a apuração do IPCA e do ICTI é realizada mensalmente
pelo IBGE e IPEA, respectivamente, o que inviabiliza a sua ponderação em
proporção diária, a referência do cálculo considerará meses completos a partir do
mês da data base.
11.2.1.4. A data base para cálculo do índice da primeira correção monetária será
o mês de emissão da proposta comercial, considerando-se esta data a do orçamento
da proposta e tomando-se como base a seguinte fórmula:

Ir = (I1 – Io) / Io
R = Vo x Ir V1 = Vo + R

Considerando:
Io - índice correspondente à data base da proposta (mês de emissão da proposta

comercial);
I1 - índice correspondente à data para qual se deseja reajustar o valor (aniversário de

12 (doze) meses a partir da emissão da proposta comercial);
Ir - índice de reajustamento;
R - valor do reajustamento procurado;
Vo - preço original da proposta, na data base (valor a ser reajustado); V1 - preço

final já reajustado.
 

OBS¹: No caso de utilização do IPCA, os valores de “Io” e de “I1” podem ser consultados
no sítio do IBGE localizado no seguinte endereço
eletrônico: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm
OBS²: Para o caso de utilização do ICTI, os valores de “Io” e de “I1” podem ser
consultados no sítio do IPEA localizado no seguinte endereço
eletrônico: http://www.ipea.gov.br

11.2.1.5. Os efeitos do reajuste serão considerados a partir da data limite para
apresentação da proposta e a aplicação dos demais reajustes respeitarão o intervalo
mínimo de 12 (doze) meses entre suas aplicações (art. 2º e 3º da lei 10.192/2001).
11.2.1.6. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

11.2.1.6.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e
prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
11.2.1.6.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido
for formulado depois de extinto o contrato.

12. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação

12.1.1. Caracterização da Solução e Regime:
12.1.1.1. O objeto da contratação enquadra-se na categoria de serviços comuns
de caráter continuado, de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 10.024/2019,
possuindo especificações usuais de mercado, nos termos dos referidos diplomas
legais e conforme o Acórdão 2.471/2008 – TCU - Plenário.
12.1.1.2. O regime da execução dos contratos é de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, uma vez que permite o pagamento apenas pelos serviços efetivamente
executados.

12.1.2. Opção pelo Sistema de Registro de Preços
12.1.2.1. A Ata de Registro de Preços seguirá o regulamento previsto no Decreto
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.
12.1.2.2. A opção pelo Sistema de Registro de Preços justifica-se pela junção da
necessidade de contratações frequentes com forma de aquisição com entregas
parceladas, uma vez que viabilizará que seja demandada a contratação das
assinaturas e serviços conforme ocorra a consolidação do ambiente computacional
corporativo do Ministério da Cidadania, finalizando no cenário de utilização de até
3.500 assinaturas de software, ou seja, abrangendo todos os colaboradores do
ministério, conforme disposto nos subitens 3.3.1 e 3.3.2. deste Termo de Referência.
12.1.2.3. Essas razões justificam plenamente a opção pelo Sistema de Registro
de Preços, e se enquadram perfeitamente ao disposto no inciso I e II  (transcritos) do
art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, que regulamenta o Sistema de Registro
de Preços:

I  - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administração.” 

12.1.3. Tipo e Modalidade de Licitação:
12.1.3.1. A contratação do objeto dar-se-á por meio de PREGÃO ELETRÔNICO
para REGISTRO DE PREÇOS do TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO. Respeitados
os requisitos e especificações constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA.
12.1.3.2. A Ata de Registro de Preços implica em compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
12.1.3.3. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas.
12.1.3.4. A contratação com o fornecedor registrado será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.
12.1.3.5. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
meses, incluídas eventuais prorrogações.
12.1.3.6. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
12.1.3.7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto
aos fornecedores, observadas as disposições contidas no Decreto nº 7.892/2013 e,
subsidiariamente, na Lei 8.666/1993.
12.1.3.8. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, nos termos dos artigos
20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.
12.1.3.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de
Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993 (§ 1º, art. 12 do Dec. nº 7.892/2013).
12.1.3.10. A revisão ou alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento
dos preços registrados obedecerão à disciplina do Decreto n° 7.892/2013, conforme
prevê o seu art. 17.

12.1.4. Critérios de Aceitabilidade de Preços Unitários:
12.1.4.1. Serão consideradas propostas com indícios de inexequibilidade
aquelas cujo valor unitário apresentado seja inferior a 70% (setenta por cento) do
menor entre os seguintes valores:

a) Preço orçado pela CONTRATANTE;
b) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do
preço orçado pela CONTRATANTE.

12.1.4.2. Caso a proposta de menor preço apresente indício de inexequibilidade
de acordo com o critério acima, será facultado à licitante comprovar a exequibilidade
de sua proposta. Após análise da comprovação oferecida, e permanecendo dúvidas
quanto à exequibilidade da proposta, a CONTRATANTE poderá promover diligência
para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta, conforme previsto no § 3º do
art. 29 da Instrução Normativa MP nº 2 de 30 de abril de 2008. Caso a licitante não
apresente a comprovação de exequibilidade, ou o resultado da diligência indique
incapacidade de execução, a proposta correspondente será desclassificada do
certame.
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12.2. Justificativa para não aplicação do Direito de Preferência e Margens de
Preferência

12.2.1. Não serão aplicadas as regras de preferência previstas no Decreto nº
7.174/2010, tendo em vista que o Sistema Eletrônico COMPRASNET não permite a
aplicação de tal direito para os itens agrupados em Grupo/Lote e não se aplica o Decreto
8.186/2014, o qual estabelece aplicação de margem de preferência em licitações
realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de licenciamento de
uso de programas de computador e serviços correlatos, pois todos os licitantes ofertarão
os mesmos produtos do mesmo fabricante, que são estrangeiros.

12.3. Justificativa para não aceitação de empresas constituídas em forma de
consórcio e cooperativas

12.3.1. Não será permitida a participação de empresas que estiverem reunidas em
consórcio, assim como não será permitida a participação de cooperativas,qualquer que
seja sua forma de constituição, dadas as características específicas da contratação dos
produtos a serem fornecidos, uma vez que, dadas as características específicas da
contratação, que não pressupõem multiplicidade de atividades empresariais distintas
(heterogeneidade de atividades empresariais). Com vistas a subsidiar o entendimento a
respeito da participação de consórcios em licitações públicas, transcrevemos, abaixo,
comentário do Professor Marçal Justen Filho sobre o assunto:

...A complexidade dos objetos licitados determina a natureza do consórcio. Usualmente,
há consórcios heterogêneos quando a execução do objeto pressupõe multiplicidade de
atividades empresariais distintas. Isso se passa especialmente no tocante a concessões
de serviço público. Nesses casos, a ausência de permissão de consórcios produziria
enormes dificuldades para participação no certame. Configura-se hipótese em que admitir
participação de consórcios é imprescindível, sob pena de inviabilizar a competição.
(Justen Filho, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11ª ed.
São Paulo: Dialética,2005. p. 360).

12.3.2. Desta forma, resta claro que a participação de consórcios em certames
licitatórios somente se torna “obrigatória” quando o objeto a ser licitado pressuponha
heterogeneidade de atividades empresariais, sendo que, sua não inclusão, resultaria em
restrição da competitividade. Assim, a Administração Pública ao vedar a participação de
consórcio procura manter a unidade do sistema, eis que o Termo de Referência, da forma
como foi concebido demonstra a existência de uma unidade conceitual que perpassa todo
o projeto. Tal integração de conceitos se verifica não só entre suas etapas, como também
nos serviços previstos em cada etapa. Isto porque cada serviço solicitado representa uma
preparação para que o serviço subsequente possa ser compreendido e elaborado. Vale
dizer que somente a empresa que estiver envolvida e for responsável pela totalidade do
objeto será conhecedora, de forma suficiente, de todas as questões pertinentes, estando
apta a apresentar os serviços de forma encadeada. A opção pela participação ou não de
empresas em consórcios encontra-se na esfera da discricionariedade administrativa, a
qual contempla o exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo. Se o ato é
vinculado, é porque o legislador pré-estabeleceu o que não ocorreu no caso presente. No
caso em questão, a lei não estabelece disposição expressa exigindo a admissão de
consórcios, mas deixa ao administrador a possibilidade de verificar as hipóteses em que
este seria admissível, o que se depreende do art. 33, caput, da Lei nº. 8.666/93: “Quando
permitida na licitação a participação de empresas em consórcio (...)”.

12.4. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação
12.4.1. Proposta Técnica

12.4.1.1. A proposta deverá ser apresentada contendo no mínimo:
12.4.1.1.1. Especificação clara e completa do objeto oferecido, obedecida
preferencialmente a mesma ordem constante no Termo de Referência, devendo
conter o detalhamento de todas as características dos serviços ofertados,
assim como a especificação da garantia dos serviços e dos prazos de
execução.
12.4.1.1.2. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS que
contenha as especificações detalhadas, conforme modelo disponibilizado como
um dos anexos deste Termo de Referência, em moeda corrente nacional,
expresso em algarismos e por extenso nos valores unitários e totais do
equipamento e/ou serviços ofertados.
12.4.1.1.3. Prazo de validade mínima da proposta que deverá ser de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
12.4.1.1.4. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta
incluem todos os tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, mão-de-
obra (encargos sociais e trabalhistas, etc.), ferramentas, acessórios,
instalações, utensílios, transporte, acondicionamento, e quaisquer outros custos
que poderão advir até o integral cumprimento do Contrato, nada sendo lícito
pleitear ao CONTRATANTE posteriormente a esse título
12.4.1.1.5. A razão social, o CNPJ, colocando o número do Edital do Pregão,
dia e hora de abertura, endereço completo, o número do telefone, fax e e-mail,
bem como, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva
Agência onde deseja receber seus créditos, não sendo fator de
desclassificação o descumprimento deste item.
12.4.1.1.6. Apresentar quaisquer outras informações afins que julgar
necessárias ou convenientes, não sendo fator de desclassificação o
descumprimento deste item.
12.4.1.1.7. As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com a
Proposta de Preços, o Atestado de Vistoria devidamente preenchido e
assinado pela CGSS, afirmando que a licitante visitou as dependências da
CONTRATANTE, onde serão prestados os serviços, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos
mesmos.

a) Na eventualidade da não realização da vistoria, o Atestado
de Vistoria pode ser substituído por declaração em que o
licitante expresse possuir pleno conhecimento do objeto
licitado.

12.4.1.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta enviada de acordo
com o modelo do Anexo 3 do presente Termo de Referência, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência,
para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
12.4.1.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências
do presente Termo de Referência e as do respectivo Edital/Contrato, ou que sejam
omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.
12.4.1.4. Não serão aceitos preços irrisórios ou inexequíveis, cabendo à
Contratante a faculdade de promover verificações ou diligências necessárias,
objetivando comprovar a regularidade da cotação ofertada.
12.4.1.5. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes
inabilitadas, a Contratante poderá fixar prazo, nos termos do art. 48, §3º da Lei nº
8.666/93, para apresentação de nova proposta ou nova documentação, isenta das
causas da desclassificação ou inabilitação.
12.4.1.6. As quantidades estimadas de cada elemento estão no modelo da
planilha de preços, no Anexo 3.
12.4.1.7. A proposta de preço ajustada ao valor do lance vencedor ou negociado,
deve ser apresentada pela empresa Licitante, seguindo o formato definido no Anexo
3.
12.4.1.8. O valor total da proposta deve ser igual ou inferior ao valor do lance
vencedor ou negociado;
12.4.1.9. Os valores dos itens componentes da proposta devem ser ajustados de
tal forma que não sejam superiores ao valor total geral.
12.4.1.10. A licitante deverá, na forma expressa do sistema eletrônico, consignar o
valor unitário e global do bem/serviço, assim como a descrição do produto/serviço,
indicando todas as referências que claramente o identifiquem para efeito de
conferência, observado modelo de Planilha de Formação de Preços constante deste
Termo.
12.4.1.11. Apresentar junto à proposta a Declaração de Sustentabilidade
constante do Anexo 6 sob pena de desclassificação.
12.4.1.12. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do
licitante, de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.
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12.4.2. Habilitação
12.4.2.1. A licitante confirmará a qualificação técnica, nos termos do Art. 30, § 1º,
da Lei 8.666/93, desde que comprove aptidão pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto licitado, por meio da
apresentação dos seguintes documentos:

12.4.2.1.1. Comprovações/Certificados de:
a) Declaração/Certificado emitido pela Microsoft que
comprove que a licitante está habilitada como LSP (Large
Solution Partners)/LAR (Large Account Reseller);
b) Declaração/Certificado emitido pela Microsoft que
comprove que a licitante está habilitada como Government
Partner, ou seja, que a qualifique para operacionalizar/vender
acordos de volume para o segmento de Governo.
c) Declaração/Certificado emitido pela Microsoft que
comprove que o contrato ser firmado pertende à modalidade
Enterprise Agreement Subscription (EAS).

12.4.2.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante,
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que
comprove fornecimento compatível com a solução de TI constante deste Termo
de Referência, conforme características e prazos exigidos, e de modo a atender
aos seguintes requisitos:

a) Apresentar explicitamente o número de identificação e
vigência do contrato de prestação de serviços;
b) Apresentar explicitamente a identificação da organização
que está fornecendo o atestado, o responsável pelo setor
encarregado do objeto em questão, o número dos contatos
para realização de diligência e a especificação do objeto
executado ou em execução.
c) Apresentação de, pelo menos 01 (um), Atestado(s) de
Capacidade Técnica em nome da licitante, a ser(em)
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em documento timbrado e que comprove(m), a capacidade da
licitante, em fornecer, no mínimo, 1750 (mil, setecentas e
cinquenta) licenças da suíte de escritório Microsoft
(Microsoft/Office 365). Para este item será aceito somatório
de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante;
d) O(s) atestado(s) deverá(ão) vir acompanhado(s) de
contrato(s) ou nota(s) fiscal(ais) de fornecimento para
validação do(s) documento(s), com bom desempenho pela
avaliação do cliente e sem qualquer restrição na qualidade do
serviço.

12.4.2.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão) ser
apresentado(s) juntamente com a Proposta de Preços.
12.4.2.3. A Contratante tem por princípio crer na veracidade das informações
prestadas pelas licitantes, entretanto, as licitantes estão cientes das punições legais
e cabíveis no caso de informações que não condizem com a realidade técnica, em
que a Contratante, através de servidores designados para este fim, se reserva o
direito de promover diligência/visita técnica, a fim de se comprovar a veracidade
do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) pela Licitante, quando,
poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou qualquer outro
documento que comprove inequivocadamente que o serviço apresentado no(s)
atestado(s) foi(ram) prestado(s).
12.4.2.4. Conforme descrito, o(s) atestado(s) apresentado(s) pela licitante para
comprovação de sua qualificação técnica, além de possuir informações técnicas e
operacionais suficientes para qualificar o escopo realizado, deverá conter dados que
possibilitem a CONTRATANTE, por intermédio de seu Pregoeiro, caso julgue
necessário, confirmar sua veracidade junto ao cedente emissor, como por exemplo:
número e período de vigência do contrato, especificação do serviço executado,
nome, cargo e telefone institucional para contato junto ao emitente.
12.4.2.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior (fornecimento de bens).
12.4.2.6. No caso de atestados emitidos por empresas privadas, não serão
aceitos aqueles emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da empresa
proponente.
12.4.2.7. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial
da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da proponente, ou
que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da
empresa emitente e da empresa proponente.
12.4.2.8. Os documentos necessários poderão ser apresentados em original ou
cópia autenticada por cartório competente, ou, ainda, por meio de publicação em
órgão da Imprensa Oficial. Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos
documentos exigidos.
12.4.2.9. Quando solicitado, para a comprovação da legitimidade das
informações constantes nos atestados, deverá o licitante disponibilizar,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços.
12.4.2.10. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou copias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração.
12.4.2.11. Conforme previsto na Lei 8.666, no art. 43 § 3°, os Atestados de
Capacidade Técnica apresentados serão objeto de diligência, a critério da
CONTRATANTE, para verificação de autenticidade de seu conteúdo.
12.4.2.12. Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado
em eventual diligência, inclusive validação do contrato de prestação de serviços entre
o emissor do atestado e a licitante, além da desclassificação no processo licitatório,
fica sujeita a licitante às penalidades cabíveis.

13. RESCISÃO
13.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste TERMO DE REFERÊNCIA.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
b) Relação de pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

13.5. O contrato poderá, ainda, ser rescindido pela CONTRATANTE,
independentemente de aviso judicial, ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) Decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou
dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique
a execução do contrato referente à esta contratação;
c) Cometimento reiterado de faltas, anotadas na forma do § 1º, art. 67, da
Lei n.º 8.666/93;
d) Transferência dos direitos e/ou obrigações do contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
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e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com
antecedência de 30 (trinta) dias, e o pagamento dos serviços realizados
até a data comunicada no aviso de rescisão.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
16. VISTORIA TÉCNICA
16.1. Será facultada a realização de vistoria técnica nas instalações da
CONTRATANTE para que as licitantes conheçam o ambiente e tecnologias utilizadas, visando
obter subsídios para elaboração de sua proposta comercial devido à complexidade e
criticidade dos sistemas e infraestrutura do Órgão.
16.2. As licitantes deverão realizar vistoria técnica nas instalações do Data Center do
Ministério da Cidadania no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas corridas antes da data de
abertura do pregão, respeitando o horário de funcionamento regular do Órgão: das 08:00h às
12:00h e das 14:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira, do seguinte modo:

16.2.1. A licitante deverá agendar a vistoria ao MC por meio do telefone nº (61) 2030-
1760, da Coordenação-Geral de Sustentação e Segurança (CGSS), no horário de
funcionamento regular do Órgão, mencionando o número do edital, a razão social,
endereço e telefone da pessoa jurídica licitante e o nome completo e telefone do
representante encarregado de realizar a vistoria.

16.3. A vistoria técnica deverá ser realizada por representante legal da empresa, o qual
deverá portar original ou cópia autenticada do contrato social da empresa e seus documentos
pessoais originais de identificação, a serem apresentados aos técnicos da CGSS (ou
equivalente) do MC.
16.4. Poderá ser admitida a apresentação de procuração para a realização da vistoria,
no entanto, além da procuração, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
identidade e CPF originais do procurador, original ou cópia autenticada do contrato social e
cópia autenticada dos documentos de identificação citados no contrato social do procurado/
representante legal da empresa.
16.5. Quando da vistoria ao local dos serviços, as licitantes devem se inteirar de todos
os aspectos referentes à execução do fornecimento, não se admitindo, posteriormente, qualquer
alegação de desconhecimento dos mesmos.
16.6. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a licitante tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de
desconhecimento dos mesmos.
16.7. Ao término da vistoria será lavrado, por representante da equipe técnica do MC, o
respectivo Atestado de Vistoria assim como o Termo de confidencialidade, conforme modelos
anexos ao presente TERMO DE REFERÊNCIA, os quais serão assinados pelo representante
da pessoa jurídica licitante.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Será vedada a participação de outros órgãos na Intenção de Registro de Preços,
assim como não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente da licitação,
tendo em vista que a STI, não dispõe de pessoal suficiente para amparar e acompanhar os dois
tipos de pedidos de adesão, considerando-se que geralmente esse tipo objeto de contratação
é muito requerido pela Administração.
17.2. Todas as LICITANTES VENCEDORAS, oriundas deste certame, tem a obrigação
de realizar o cadastro no Sistema Eletrônico de Informações - SEI da CONTRATANTE, do
modo a viabilizar a assinatura eletrônica da ata e/ou contrato administrativo.
17.3. No caso de regras conflitantes entre o contrato e este termo de referência,
prevalecerão as do contrato.
17.4. Além das regras aqui estabelecidas, deverão ser observados os normativos
legais, a exemplo da Lei de Licitações e contratos n° 8.666/93 e normativos emanados pelo
Ministério da Economia.
18. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela PORTARIA Nº 058, DE
04 DE MARÇO DE 2020. (7048724).

Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência
ou Projeto Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela
autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente.

 
 

*Assinatura Eletrônica*
Integrante

Requisitante
José Dartalian Gomes Pinheiro

1706385
 
 

*Assinatura Eletrônica*
Integrante
Técnico

Ramón Moreno de Matos Vieira
1825416

 
 

*Assinatura Eletrônica*
Integrante

Administrativo
Francisco de Freitas Teles Neto

1843497
 

*Assinatura Eletrônica*
Subsecretário de Tecnologia da Informação

Marcos Antônio Quezado Soares
1191744

 
Brásilia-DF, 31 de março de 2020
 
O presente Termo de Referência está em conformidade com o modelo publicado

pelo Órgão Central do SISP, atualmente, a Secretaria de Governo Digital – SGD, da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

 
ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
• Anexo 1 – Modelo de Ordem de Serviço;
• Anexo 2 – Modelo de Apresentação da Proposta de Preços;
• Anexo 3 – Modelo de Proposta de Preços;
• Anexo 4 – Modelo de Termo de Recebimento Provisório;
• Anexo 5 – Modelo de Termo de Recebimento Definitivo;
• Anexo 6 – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental;
• Anexo 7 – Modelo de Declaração de Vedação ao Nepotismo;
• Anexo 8 – Modelo Termo de Credenciamento;
• Anexo 9 – Modelo Termo de Descredenciamento;
• Anexo 10 – Modelo do Termo de Confidencialidade;
• Anexo 11 – Modelo de Atestado de Vistoria Técnica;
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• Anexo 12 – Modelo do Termo de Compromisso;
• Anexo 13 – Modelo do Termo de Ciência;
• Anexo 14 – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
• Anexo 15 – Modelo de Declaração de Proteção contra o Trabalho do Menor.

 

ANEXO 1

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

Ministério da Cidadania
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Coordenação-Geral de Sustentação e Segurança

Contrato nº xx/20xx ORDEM DE SERVIÇO Nº xx/xxxx
DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nome/Matrícula solicitante:
Data/Hora de
Abertura (Emissão):

 

 

Especificação dos bens/serviços solicitados

 

Prazo previsto para
término (Hora/Data):

 

 

Objetivos a serem atingidos:

 

 

Fiscal Requisitante:
 
 
 

Fiscal
Técnico:

 
 
 

Gestor do Contrato:

 

 

 

DADOS DO ATENDIMENTO

Recepcionada em:
Data:____/____/____
Hora ___:____

Preposto:
 

_________________________________________
 

Serviço:

 

 

 

 

 

Serviços Executados:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas utilizadas (se
aplicável):

 

 

Término do
Atendimento:

 

 

Observações:

 

 

 

 

Avaliação da Ordem de Serviço

Avaliação Nro:  

Fiscal Técnico:
(  ) ACEITO
(  ) NÃO
ACEITO

Assinatura Fiscal Técnico:

 

Justificativa:

 

Fiscal Requisitante: (  ) ACEITO
(  ) NÃO ACEITO

Assinatura Fiscal
Requisitante:

 

Justificativa:
 
 
Prazo para Correção
(em avaliação “Não
Aceito”):

 
Data:______/_____/_____
Hora ____:_____

Data de Conclusão/Aceite
 
Data:______/_____/_____
Hora ____:_____

Gestor do Contrato:

 

Observações:

 

 

 

 

ANEXO 2

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Carta de Apresentação da Proposta de Preço
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Ao Pregoeiro/Equipe de Apoio do MC
Referente ao Edital Pregão Eletrônico Nº XX/XXXX.
 
Prezados Senhores,
 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta para a execução dos serviços de fornecimento de solução
tecnológica _________________________________________________________________________,
pelo preço total de R$__________________ (_____________), nos termos do Edital, da Planilha de
Custos e das Planilhas de Apoio para a Formação de Preços, em anexo.
O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos,
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no TERMO DE
REFERÊNCIA.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
 
Razão Social: ______________________________________________________
CNPJ: _____________________
Endereço: _________________________________________________________
Telefone/Fax: _______________
CEP: ____________________ Cidade: ____________________ UF: __________
Banco: __________________ Agência: _______________ nº C/C: ____________
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome: ____________________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________
CEP: __________________ Cidade: ________________________ UF: ________
CPF: ________________________ Cargo/Função: ________________________
RG nº: _______________________________ Expedido por: _________________
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________
 
Local e Data.
 
___________________________________________
[Nome do Representante da Empresa Emitente]
Cargo

 

ANEXO 3

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO nº         /20__- MC
UASG:
 

Razão Social: CNPJ:
End: Cep: Fone/Fax: Email:
Validade da Proposta: Forma de Pagamento:
Dados Bancários da empresa:
Agência: Conta Corrente:  Banco:

 

Grupo 1: Registro de Preços com vistas à futura e eventual contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suíte de escritório, com direito de atualização e suporte conforme especificações e
quantidades indicadas neste Termo de Referência e seus anexos.
Grupo Item Descrição Métrica Quantidade Valor Unitário Estimado Anual Valor Total Estimado Anual

1
1 Microsoft 365 E3 Subscrição de licenças por usuário 3500   
3 Visio Online Plan 2 Subscrição de licenças por usuário 55   

VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 1  
 
Observações:
 
1) Nos valores acima estão compreendidos além do lucro, encargos sociais, taxas e seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto
licitado, na forma e condições previstas no edital e seus anexos.
2) Declaramos estar de acordo com todas as condições estipuladas no edital e seus anexos.

 

 

DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO

 

Nome: CPF: RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: Estado civil: Nacionalidade:
Residência:
Cargo/Função:
 

 

* Lembrar que é necessária cópia dos principais documentos: 1- da empresa - Alteração Contratual ou Procuração; 2- pessoais - Identidade e C.P.F. ou da CNH, que assinará o CONTRATO

 

Local: _____________, ___ de _____________ de 20__.

 

CARIMBO, ASSINATURA E TIMBRE DA EMPRESA

 

ANEXO 4

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP)

Pregão nº  
Objeto  
Adquirente  
Fornecedora  

 
Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso I, da
Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, emitida pela Secretaria de Governo Digital do
Ministério da Economia, que os bens, integrantes da aquisição acima identificada, ou conforme
definido no Modelo de Execução da aquisição supracitada, foram recebidos nesta data e serão
objetos de avaliação quanto à adequação das especificações técnicas listadas nos Requisitos
de Arquitetura Tecnológica do Termo de Referência.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços e/ou bens ocorrerá em até
15 (quinze) dias úteis, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às
especificações constantes do Termo de Referência da aquisição acima identificada.

 

De acordo
Em _____ / ______ / ______.

Adquirente
 

Fornecedora
 

_______________________________

 
 

_______________________________
Assinatura/Carimbo
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Assinatura/Carimbo
 

Matrícula:

 
 
 
 

 

 

ANEXO 5

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)

Pregão nº  
Objeto  
Adquirente  

Fornecedora  

 
Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso VIII, da
Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, emitida pela Secretaria de Governo Digital do
Ministério da Economia, que os bens integrantes da aquisição acima identificada atendem às
exigências especificadas nos Requisitos do Termo de Referência. Diante disto, autorizamos a
emissão da Nota Fiscal, no valor de R$ XXXX ( xxxxxxxxxxx), conforme relatório anexo.
 
Nota: Solicitamos que os documentos que compõem a fatura sejam enviados para o seguinte
link: notafiscal.protocolo@cidadania.gov.br (com referência ao processo xxxxxxx/xxxx-
xx) com  o vencimento da fatura para, no mínimo, 30 (trinta) dias, contados a partir da data
prevista para apresentação da mesma ao Ministério da Cidadania.
 

De acordo
Em _____ / ______ / ______.

Adquirente
 

Fornecedora
 

_______________________________
Assinatura/Carimbo

 
Matrícula:

 
 

_______________________________
Assinatura/Carimbo

 
 
 
 

 

 

RECEBIDO
Em _____ / ______ / ______.

 
 

Representante do Fornecedor
 
 
 
 

_______________________________
Assinatura/Carimbo

 

ANEXO 6

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaração de Sustentabilidade Ambiental
 
 
1 – Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto a
inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela
Administração Pública, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93
alterado pela Lei nº 12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e art. 6º da Instrução Normativa nº
1/2010 da SLTI/MPOG, Decreto nº7746/2012:
Constituição Federal/1988:
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
Lei nº 8.666/93:
“Art. 3 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei
nº 12.349, de 2010).” (Grifamos)
Lei nº 12.187/2009:
“Art. 6 São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de
processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases
de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios
de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias
público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de
serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia de
energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de
resíduos;”
Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG:
“Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas
contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos
serviços, quando couber:
I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto
nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários, para a execução de serviços; (Grifamos)
V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas
ambientais vigentes; (Grifamos)
VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
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destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;
VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e ( Grifamos)
VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis,
segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou entidades
contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de observância de outras
práticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.
 
2 – A licitante deverá apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental conforme
modelo constante neste anexo, documento este, integrante da proposta conforme enumerado
na alínea “I” do item 1 do Anexo I deste Termo de Referência.
2.1 – Tal exigência visa atender aos dispositivos normativos acima enumerados, bem como
estabelecer que a licitante deva implementar ações ambientais por meio de treinamento de
seus empregados, pela conscientização de todos os envolvidos na prestação dos serviços,
bem como cumprir as ações concretas apontadas especialmente nas obrigações da
CONTRATADA, que se estenderão na gestão contratual, refletindo na responsabilidade da
Administração no desempenho do papel de consumidor potencial e na responsabilidade
ambiental e socioambiental entre as partes.
2.2 - Segue abaixo algumas ações a serem adotadas pela licitante vencedora como boas
práticas na prestação dos serviços a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diárias e também nas atividades empresariais:
a) A otimização de recursos materiais;
b) A redução de desperdícios materiais, energia e água por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diárias;
c) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução
de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes;
d) Receber, da CONTRATANTE, informações a respeito dos programas de uso racional dos
recursos que impactem o meio ambiente.
e) Responsabilizar-se pelo preenchimento do "Formulário de Ocorrências para Manutenção, a
ser fornecido pela CONTRATANTE, a fim de informar prováveis e reais ocorrências. Exemplo
de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas são: Vazamentos nas torneiras ou
nos lavatórios; Lâmpadas queimadas ou piscando; Fios desencapados; Janelas, fechaduras
ou vidros quebrados; Aparelhos eletrônicos ligados e que estejam em desuso, entre outras.
f) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.
g) Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias;
 
Decreto  nº 7.746, de 5 de junho de 2012
Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e
obras.
 
PROPONENTE: ____________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________
CNPJ: ____________________ FONE/FAX: _____________________________
 
 
Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº ____/20__, instaurado pelo Processo de nº
XXXXXXXXXXXXX, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.
 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos
órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade
do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº
01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e
Decreto nº 7746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
 
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha
empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03
de dezembro de 2009, do IBAMA.
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
 
 
______________ de __________________ de 20__.
 
 
Nome:
RG/CPF:
Cargo:

 

 

ANEXO 7

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOSTISMO

D E C L A R A Ç Ã O
(em papel timbrado da licitante)

 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa ______________________________, CNPJ
n° _____________, com endereço na _______________________________, não mantém em
seus quadros empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de agente público prestador de serviços
ao Ministério da Cidadania - MC em que este exerça cargo em comissão ou função de
confiança, nos termos do art. 7º Decreto nº 7.203/2010.
 
Brasília/DF, ____ de ______________ de 20__.
 
____________________________________
 
Nome da empresa
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CNPJ nº:
Responsável:
Função:
CPF nº:
 

 

ANEXO 8

MODELO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO

 

A empresa <nome da empresa> CNPJ <nº CNPJ>,  Contrato <nº do contrato>, Endereço: <endereço>,
vem por meio deste Termo solicitar o credenciamento e liberação de acesso às dependências do
Ministério da Cidadania - MC dos seguintes funcionários abaixo identificados:

 

Nome do funcionário Documentos

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 
RG
CPF
Matrícula na empresa:

 

 

Brasília, xx, de xxxxx de 20xx
 
 
 

<Nome da empresa>
<Assinatura do Representante legal>

 

ANEXO 9

MODELO DO TERMO DE DESCREDENCIAMENTO

TERMO DE DESCREDENCIAMENTO
 
A empresa <nome da empresa> CNPJ <nº CNPJ>,  Contrato <nº do
contrato>, Endereço: <endereço>, vem por meio deste Termo solicitar
o descredenciamento e o cancelamento da liberação de acesso às dependências do
Ministério da Cidadania - MC do Funcionário <nome>, RG <nº RG>, CPF <nº CPF>.
Informamos ainda que estamos devolvendo os seguintes materiais que estavam de posse do
funcionário acima relacionado:
 
o Crachá
o Cartões certificadores
o Pen drive <especificar>
o Outros __________________________________________________
 
 

 

 

Brasília, xx, de xxxxx de 20xx
 
 
 

<Nome da empresa>
<Assinatura do Representante legal>

 

ANEXO 10

MODELO DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
 
 
Pelo presente Termo de Responsabilidade, eu
_______________________________________, (dados civis), CPF nº________________,
RG nº ___________, (órgão emissor), representante da empresa
_____________________________________, CNPJ nº __________________, declaro ter
recebido do Ministério da Cidadania - MC as informações que embasarão nossa proposta
orçamentária no respectivo certame.
Por meio do presente termo de responsabilidade a empresa signatária, participante da
licitação em epígrafe, compromete-se a manter sob sigilo as informações e dados obtidos,
comprometendo-se a destruir todas as informações obtidas caso não seja sagrada vencedora
do certame.
Sob as penas da Lei, comprometo-me a não divulgar as informações a que tive acesso.
 
 
Brasília, ___/___/20__
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_____________________________
Carimbo e assinatura do Responsável pela Vistoria Técnica
Nome da Empresa:
CNPJ da Empresa:
 
 
 
_____________________________
Nome do representante do Ministério da Cidadania - MC
Matrícula:

 

ANEXO 11

MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

 
Atestamos para fins de comprovação junto ao Pregoeiro/Equipe de apoio do Ministério
da Cidadania - MC, relativamente ao Edital No. XX/XXXX, que o Sr. (a)
______________________________________________, representante da empresa
_______________________________________________________
_______________________, esteve visitando nesta data, as instalações físicas da
Coordenação-Geral de Sustentação e Segurança – CGSS, da Subsecretaria de Tecnologia da
Informação  do Ministério da Cidadania - MC, situado no
__________________________________________________________________, visando
obter subsídios para a elaboração de sua proposta para a licitação em questão.
 
Data: _____/_____/_____
 
 
1. Responsável MC pelo Atestado de Vistoria
Nome:
_____________________________________________________________________
Matrícula: _____________________________
Assinatura: _______________________________________________________________
 
2. Representante da Licitante
Nome:
_____________________________________________________________________
CPF: _____________________________
Assinatura: _______________________________________________________________

 

ANEXO 12

MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO
 
O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, sediado no SMAS Trecho 3, 1º subsolo, Brasília/DF, CEP
70610-906, CNPJ nº @cnpj_orgao@, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro
lado, a [NOME DA EMPRESA], sediada em [ENDEREÇO], CNPJ nº [CNPJ], doravante
denominada CONTRATADA;
CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO Nº [XX/AAAA], doravante denominado
CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas
da CONTRATANTE;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações
sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;
CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;
Resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, doravante
TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar
as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de
informações sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos
necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes
e em acordo com o que dispõem a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Decreto nº
7.724, de 16 de maio de 2012, e Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que
regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em
qualquer grau de sigilo.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
Informação Sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em
razão de hipótese legal de sigilo, subdividida em:
Classificada: em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Estado, à qual é atribuído grau de sigilo reservado, secreto ou ultrassecreto, conforme
estabelecido pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e pelo Decreto nº 7.845, de 14
de novembro de 2012; e
Não Classificada: informações pessoais e aquelas não imprescindíveis para a segurança da
sociedade e do Estado abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo.
Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA INFORMAÇÃO SIGILOSA
Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não
nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação
escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo
apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how,
técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador
na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos
financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da CONTRATANTE
e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao
CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou
pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a
lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL
celebrado entre as partes.
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS LIMITES DO SIGILO
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As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato
decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;
tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente
TERMO; e
sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo,
somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de
proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e
por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de
proteção que julgar cabíveis.
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou
dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer
empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em
qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso
dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO
PRINCIPAL.
A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa
sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.
A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e
empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL
sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.
 A CONTRATADA se compromete a tratar as informações classificadas em qualquer grau de
sigilo ou os materiais de acesso restrito que me forem fornecidos pelo MINISTÉRIO DA
CIDADANIA e preservar o seu sigilo, de acordo com a legislação vigente.
A CONTRATADA se compromete a  preservar o conteúdo das informações classificadas em
qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros.
A CONTRATADA se compromete a não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou
a integridade das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de
acesso restrito.
A CONTRATADA se compromete a não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (i)
informações classificadas em qualquer grau de sigilo; (ii) informações relativas aos materiais
de acesso restrito do (da) [órgão ou entidade], salvo autorização da autoridade competente. 
A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o
cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE
dos documentos comprobatórios.
A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação
sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se
devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.
Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em
função deste TERMO.
Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem
como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.
A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas,
representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente
consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer
outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem
como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do
CONTRATO PRINCIPAL.
A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:
Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das
INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica,
e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui
referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso
indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;
Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os
custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras
despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes,
representantes ou por terceiros;
Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação,
caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem
de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e
Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações
sigilosas.
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a
data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a
CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada,
possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais
e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do
CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará
sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos
sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de
responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo
ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme art. 87 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.
 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO
PRINCIPAL.
Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à
execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes
buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da eqüidade, da
razoabilidade, da economicidade e da moralidade.
O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa
determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos
conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.
Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de
que:
A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e
monitorar as atividades da CONTRATADA;
A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela
CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.
A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições
estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos,
que poderão ser exercidos a qualquer tempo;
Todas as condições, TERMOs e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e
regulamentação brasileiras pertinentes;
O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas
partes;
Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a
CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações
pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em
qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;
O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das
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informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO,
passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a
mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a
formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL; e
Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas
filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como
obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO
A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Brasilia-DF, onde está localizada a sede da
CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo de
Compromisso de Manutenção de Sigilo assinado eletronicamente pelas partes.
 

 
_______________________________________

Assinatura e carimbo (representante legal)

 

ANEXO 13

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA

TERMO DE CIÊNCIA

 

Pregão nº:  
Objeto:  
Adquirente: Ministério da Cidadania - MC
Fornecedora:  
CNPJ:  
Representante:  
CPF:  

 

Por este instrumento, os colaboradores abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecimento do teor:
do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo assinado pela CONTRATADA acima identificada; e
das normas de segurança vigentes no âmbito da CONTRATANTE.

 

Nome Matrícula CPF Assinatura
    
    
    

 

_______________________________________
Assinatura e carimbo (representante legal)

 

ANEXO 14

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS A SER APRESENTADA
JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

 

 
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

 
Modalidade de Licitação Número
  

 
DECLARO, sob as penalidades da Lei, que quanto à empresa abaixo qualificada, interessada em participar do Pregão nº xx/xxxx, inexiste até a presente data, qualquer fato impeditivo à
habilitação para participar da licitação em apreço, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores ao Ministério da Cidadania - MC.
 
Nome (Razão Social):
CNPJ:
Telefone e Fax:
Contato:
Endereço:
CEP:
 
 

 

Local e Data.
 
 

___________________________________________
[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo

 

ANEXO 15

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA O TRABALHO DO MENOR

 

 

Declaração de Proteção contra o Trabalho do Menor

 

Modalidade de Licitação Número
  

 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre,
 
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
 
Nome (Razão Social):
CNPJ:
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Telefone e Fax:
Contato:
Endereço:
CEP:
 

 

 

Local e Data.
 
 

___________________________________________
[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo

 

Documento assinado eletronicamente por José Dartalian Gomes Pinheiro, Integrante
Requisitante, em 16/04/2020, às 11:09, 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 Ramón Moreno de Matos Vieira, Integrante
Técnico, em 16/04/2020, às 11:11, 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 Marcos Antônio Quezado Soares,
Subsecretário(a) de Tecnologia da Informação, em 16/04/2020, às 12:19, 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 Francisco de Freitas Teles Neto, Chefe de
Divisão, em 16/04/2020, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador 7432147 e o
código CRC 41A0E2C1.

 

Referência:  Processo nº 71000.046957/2017-05 SEI nº 7432147
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 

  

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede
no(a) ......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a)
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada
no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº ......, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de
serviço de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ......
do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:                                 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos,
representante)

 

ITEM

 

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de
Medida

Quantidade Valor
Unitário

1     

2     

3     

...     
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O órgão gerenciador será o ......(nome do órgão)....
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta
licitação.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

 
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.

 
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
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decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor. 
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência,
ANEXO AO EDITAL.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do
art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor
do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
 
Local e data
Assinaturas
 
 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)

 

Documento assinado eletronicamente por Wagner Ferreira Moraes, Equipe de Apoio,
em 17/04/2020, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10,
inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador 7440369 e o
código CRC 223C4459.

Ata de Registro de Preços - ARP SE/SAA/CGLC/CLIC/DILIC 7440369         SEI 71000.046957/2017-05 / pg. 51

file:///srv/www/htdocs/sei/temp/ https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 71000.046957/2017-05 SEI nº 7440369
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
 

MINUTA

PROCESSO Nº 71000.046957/2017-05
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº ____/20__, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A
UNIÃO, REPRESENTADA
PELO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA, POR
INTERMÉDIO DA
SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, E A
EMPRESA
_______________________.

 
A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA CIDADANIA, por intermédio da SUBSECRETARIA
DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS , inscrita no CNPJ sob o nº 05.756.246/0004-54, com
sede no Bloco “A” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, representada por
____________, o(a) Senhor(a) _________________, nomeado(a) pela Portaria __________,
de ___________, publicada no Diário Oficial da União de ___________, inscrito(a) no CPF
sob o nº ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa _________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº___________, estabelecida __________________, CEP ________,
neste ato representada por seu(sua) ______________, o(a) Sr(a). ________________,
portador(a) da Cédula de Identidade nº ________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
___________________, em conformidade com o Contrato Social da empresa, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar entre si o presente Contrato, de acordo com a
minuta examinada e aprovada pela Consultoria Jurídica por meio do Parecer nº    
  /20__/CONJUR-MC/CGU/AGU, tendo em vista o que consta no Processo
nº 71000.046957/2017-05 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e das Instruções Normativas
SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, e nº 01, de 04 de abril de 2019 resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº
______/20__, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de subscrição de licenças de
uso de software Microsoft, através de contrato Microsoft Enterprise Agreement Subscription
(EAS), com direito de atualização e suporte por 12 meses, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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1.3. Objeto da contratação:

Item Descrição/Especificação Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário
1     
2     
3     

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite
de 48 (quarenta e oito) meses, com base no artigo 57, IV, da Lei 8.666, de 1993, desde que
haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da
IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes
requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos
serviços tem natureza continuada;  
2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato,
com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;  
2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;  
2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;  
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse
na prorrogação;
2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais
de habilitação.  

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1. O valor total da contratação é de R$ ____________ (______).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20___, na
classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 
Funcional Programática: 
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FT: 
Natureza da Despesa: 
PI: 
PTRES: 
SB: 
 

4.2. Para tanto, foi emitida a nota de empenho de nº ___________.
4.3. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no
início de cada exercício financeiro.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo
de Referência, Anexo I do Edital.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
 
8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela
CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas
no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo
de Referência, Anexo I do Edital.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital;
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11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de
1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo
dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU
DIGITAL
15.1. O presente instrumento será firmado através de assinatura eletrônica e/ou digital,
certificada pelo Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Cidadania, garantida a
eficácia das Cláusulas.
15.2. Em conformidade com o disposto § 1º do art. 10 da MPV 2.200-02/01, a
assinatura deste termo pelo representante oficial da contratada, pressupõem declarada, de
forma inequívoca, a sua a sua concordância, bem como o reconhecimento de validade e aceite
do presente documento.

Minuta de Contrato SE/SAA/CGLC/CCONT/DIERC 7382395         SEI 71000.046957/2017-05 / pg. 56



15.3. A sua autenticidade poderá, a qualquer tempo, ser atestada seguindo os
procedimentos impressos na nota de rodapé, não podendo, desta forma, as partes se oporem a
sua utilização.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal para
dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato assinado eletronicamente pelas partes contraentes, juntamente com as testemunhas
abaixo indicadas.
 
 

REPRESENTANTE
Ministério da Cidadania

CONTRATANTE 

REPRESENTANTE
Denominação da Contratada

CONTRATADA
 
TESTEMUNHAS:
 
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Documento assinado eletronicamente por Raquel da Silva Trombini, Analista Técnico
de Políticas Sociais (ATPS), em 09/04/2020, às 15:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador 7382395 e o
código CRC 83416160.

Referência: Processo nº 71000.046957/2017-05 SEI nº 7382395
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