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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 - CSL/UEMASUL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0138723/2022 

 

 

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - 

UEMASUL, CNPJ nº  26.677.304/0001-81, localizada à Rua Godofredo Viana, 1.300 

– Centro, Imperatriz/MA, CEP. 65901-480,  por meio da sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSL, designada pela Portaria de nº 107, de 12 de janeiro de 2022, da 

Magnífica Reitora, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, 

por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 

010/2022 - CSL/UEMASUL, tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL, de interesse da 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI/UEMASUL, tendo em vista o que 

consta do Processo Administrativo nº. 0138723/2022 - UEMASUL, conforme 

descrito neste Edital e seus anexos. 

 

DADOS DO CERTAME 

Órgão Solicitante: Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI/UEMASUL 

Objeto: Contratação de empresa licenciada nos sistemas SIG-UFRN para 

realização de serviços de sustentação e suporte técnico, atualização de versão, 

customização e evolução do sistema, treinamento, apoio presencial e suporte 

especializado para a Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - 

UEMASUL, conforme detalhado nas topologias e especificações constantes no 

Termo de Referência. 

Esclarecimentos: Até 27/10/2022 às 23:59hrs para o endereço eletrônico: 

www.compras.ma.gov.br (Art. 23, Decreto 10.024/19) 

Impugnações: Até 27/10/2022 às 23:59hrs para o endereço eletrônico 

www.compras.ma.gov.br  (Art. 24, Decreto 10.024/19) 

Início da Sessão Eletrônica: 04/11/2022 às 14:00 hrs 

Sistema Eletrônico Utilizado: SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa 

Endereço Eletrônico: www.compras.ma.gov.br 

Endereço para retirada do Edital: www.compras.ma.gov.br e 

www.uemasul.edu.br/portal/licitacoes/ 

VALOR 

ESTIMADO, 

MÁXIMO, DE 

REFERÊNCIA 

Valor: R$ 2.020.153,47 (Dois milhões, vinte mil reais, cento 

e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos). 

Estimado 

http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/
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OU SIGILOSO 
Máximo 

Referência  

Orçamento Sigiloso 

NATUREZA DO 

OBJETO 

Aquisição 

      Serviço 

      Obras e Serviços de Engenharia 

PARTICIPAÇÃO 

– MEI / ME / EPP 

Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei 

Complementar n° 123/06 

Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas 

para MEI / ME / EPP – Art. 48, III da Lei Complementar n° 

123/06 

Licitação de Ampla Participação. 

Prazo para envio da proposta/documentação: Até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. (Art. 26 do Decreto 10.024/2019) 

INFORMAÇÕES 

Pregoeira: Francisco Sávio Costa 

Silva 

e-mail: csl@uemasul.edu.br 

Endereço: Rua Godofredo Viana, nº 1300 – Centro. Imperatriz (MA) – CEP nº 

65.901-480 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente 

o horário de Brasília – DF. 

OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em 

contrário. 

APRESENTAÇÃO DE 

AMOSTRAS: 

      NÃO 

      SIM, na forma do Termo de Referência 

VISITA TÉCNICA: 
      NÃO 

      SIM, na forma do Termo de Referência 

 

1. SUPORTE LEGAL: 

 

1.1 Lei Federal nº 10.520/2002; 

1.2 Decreto Federal nº 3.555/2000 

1.3 Lei Federal nº 8.666/93; 
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1.4 Lei Complementar nº 123/2006; 

1.5 Lei Complementar n° 147/2014; 

1.6 Decreto Federal nº 10.024/2019; 

1.7 Lei Estadual nº 9.529/2011; 

1.8 Lei Estadual nº 10.297/2015; 

1.9 Lei Estadual nº 10.403/2015; 

1.10 Decreto Estadual nº 21.040/2005; 

1.11 Decreto Estadual nº 28.906/2014; 

1.12 Decreto Estadual nº 27.294/2011; 

1.13 Decreto Estadual nº 36.170/2020. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa licenciada nos 

sistemas SIG-UFRN para realização de serviços de sustentação e suporte técnico, 

atualização de versão, customização e evolução do sistema, treinamento, apoio 

presencial e suporte especializado para a Universidade Estadual da Região Tocantina 

do Maranhão - UEMASUL, conforme detalhado nas topologias e especificações 

constantes no Termo de Referência. 

 

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 

3.1. As descrições da solução de TIC estão no item 2 do Termo de Referência. 

 

4. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. As despesas decorrentes da futura contratação correrão à conta dos seguintes 

recursos: 

 

UEMASUL 

EXERCÍCIO: 2022 

ITEM: 33390400700 

NATUREZA: 3339040 

PLANO INTERNO: 002029 – MANUTSUL – UEMASUL 

FONTE: 103 – RECURSO DESTINADO AO ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICO ESTADUAL 

VALOR 

R$ 2.020.153,47 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA EFETIVAÇÃO DO 

CADASTRO 

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado, que atendam a todas as exigências constantes deste 

Edital e seus Anexos, e estejam previamente registradas no CADFOR/MA – Cadastro 

de Fornecedores do Estado do Maranhão, conforme disposto no Decreto Estadual nº 

36.170, de 18 de setembro de 2020, observando o seguinte: 
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5.1.1. A participação no certame dar-se-á por meio do sistema eletrônico SIGA - 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa no site www.compras.ma.gov.br, no link 

“Área do Fornecedor” ícone “Àrea Restrita do Fornecedor”, mediante digitação de login 

e senha pessoal e intransferível do credenciado. 

5.1.2. A chave de identificação (login) e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, constante no Portal de Compras Governamentais, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado, do responsável legal da empresa ou por 

iniciativa do responsável pelo CADFOR/MA, devidamente justificado. 

5.1.3. As informações sobre cadastramento e de como participar do procedimento 

licitatório estão disponíveis no site www.compras.ma.gov.br, menu “Manuais e 

Downloads” e no link “ Área do Fornecedor”. 

5.1.4. O credenciamento do responsável legal para representar os interesses da 

empresa licitante implica na responsabilidade legal da mesma pelos atos praticados 

pelo credenciado, bem como a presunção de capacidade técnica para 

operacionalização do sistema e realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

5.1.5. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa 

proponente. 

5.1.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no efornecedor 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. 

5.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas: 

a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

b) empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

d) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a 

Administração, conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

e) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

f) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação; 

g) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

h) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 

agem representando interesse econômico em comum; 
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i) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 

8.666/1993.  

j) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores 

públicos do Estado do Maranhão; 

5.3. As empresas em Recuperação Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua 

concessão ou a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial pelo juízo 

competente, deverão apresentar junto com a documentação de habilitação. 

5.4. Cada licitante apresentará uma única proposta, de acordo com as exigências 

deste Edital. 

5.5. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste 

Edital. 

 

6.  DO CADASTRAMENTO INICIAL DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes encaminharão concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço 

exclusivamente por meio do SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, até 

a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento. 

6.2. Para a inclusão das propostas, o representante credenciado, deverá aceitar 

eletronicamente o “Termo de Credenciamento” possibilitando à Administração 

conhecer qual representante está autorizado pela licitante a participar da presente 

licitação e a “Declaração de Habilitação” informando que cumpre plenamente os 

requisitos da habilitação exigidos no presente pregão. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão - CADFOR/MA, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.6. A documentação solicitada para participação deste pregão deverá ser anexada 

ao sistema conforme o tipo de documento (documentos de proposta de preços e 

documentos de habilitação). 

6.7. A inversão de documentos anexados ao sistema poderá implicar em 

desclassificação/inabilitação da licitante. 
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6.8. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar 

devidamente assinadas pelo representante legal da empresa ou pelo procurador por 

ele constituído, sob pena de desclassificação do certame, sem prejuízo das sanções 

constantes deste Edital, quando for pertinente. 

6.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.10. 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. 

6.11. 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. 

6.12. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu credenciado, não 

cabendo à Secretaria Adjunta de Registro de Preços a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via em papel 

timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 

rubricadas todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, para 

avaliação de sua conformidade, em meio eletrônico no formato PDF, contendo as 

informações e exigências contidas no Termo de Referência e Edital, com o seguinte 

conteúdo de apresentação obrigatória: 

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como dados 

bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de 

pagamento (caso necessário); 

b) Descrição detalhada dos serviços da presente licitação, em conformidade com a 

quantidade e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital); 

c) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, e total 

da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) 

algarismos após a vírgula. 

d) Nome completo do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços 

e/ou Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa; 

e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de abertura da licitação; 
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f) Prazo para início da prestação dos serviços: deverá ocorrer no primeiro dia útil 

imediatamente posterior à aprovação conjunta da Ordem de Serviço; 

7.2. Os documentos anexados ao sistema deverão ser cópias fiéis de documentos 

originais. 

7.3. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 

nas especificações exigidas.  

7.4. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme 

estabelece o inciso IV do artigo 43 da Lei n. 8.666/93 e alterações.  

7.5. 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. 

7.6. 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.  

7.7. Serão desclassificadas as propostas que consignarem preços superiores ao 

estimados pela Administração, que apresentem preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, 

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. 

7.8. 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:  

7.8.1. 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 a 

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. 

7.8.2. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 

pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

7.9. 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. 
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7.10. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não 

afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

7.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o TR, 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. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DOS LANCES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do 

sistema eletrônico SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, 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 ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação 

8.2.3. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante. 

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 do 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. 

8.5.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

registrado em primeiro lugar. 

8.8. O modo de disputa do referido edital será ABERTO; 

8.8.1. Modo de Disputa Aberto: 
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8.8.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo 

de disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, 

com prorrogações. 

8.8.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.8.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.8.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.8.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 

preço. 

8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser de 1% 

8.10. Durante o transcurso da sessão pública, as participantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado. 

8.11. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas (ME) e 

empresas de pequeno porte (EPP), uma vez encerrada a etapa de lances, será 

assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para estas. 

8.11.1. Entende-se por empate, situações em que as propostas, mediante 

lances apresentados pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até de 5% (cinco por cento) 

superiores ao melhor preço, quando a primeira colocada for empresa de maior porte. 

8.12. A preferência de contratação será concedida da seguinte forma: 

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP melhor classificada, nos termos do subitem 

8.11.1, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 05 (cinco) 

minutos, contados após a comunicação para tanto. 

b) Caso a ME ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

da alínea “a”, 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 mesmo prazo estabelecido na 

alínea “a”. 

8.13. Após aplicada a regra do subitem anterior e persistindo o empate, ou, caso não 

seja licitação exclusiva para ME/EPP, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 
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8.13.1. No país; 

8.13.2. Por empresas brasileiras; 

8.13.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.13.4. 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. 

8.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou lances empatados. 

8.15. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.16. Encerrada a etapa de envios de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 

encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta à licitante que tenha apresentado 

lance com menor preço, para que seja obtida melhor proposta observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

8.16.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

8.16.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8.16.3. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

até 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao lance vencedor após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.16.4. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.16.5. 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: 

8.16.5.1. 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; ou 

8.16.5.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos normativo obrigatório, tais como leis, medidas 

provisórias e convenções coletivas de trabalho. 

8.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
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indícios que fundamentam a suspeita. 

8.17. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para a contratação, bem como analisará a adequação do objeto 

ofertado com as especificações técnicas requeridas no Edital e os demais documentos 

classificatórios. 

8.18. Quando o Termo de Referência (TR) prever a apresentação de amostra do 

objeto licitado, o Pregoeiro exigirá que a licitante classificada em primeiro lugar a 

apresente, observando-se o procedimento estabelecido no TR. 

8.19. No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa 

competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes 

para a recepção dos seus lances.  

8.20. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelas 

licitantes junto ao sistema serão considerados válidos. 

8.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação do fato às 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

 

9. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

9.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos; 

b) Forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

c) Proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo estimado 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo 

exigido, ou que 

d) Apresente preços inexequíveis; 

9.2. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de 

desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a 

exequibilidade de seu preço, através de: 

a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 

Administração; 

b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes. 

9.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo prazo razoável para tanto, 
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sob pena de não aceitação da proposta. 

9.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante formulada antes de findo o prazo estabelecido, desde 

que formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.5. 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, 24h (vinte e 

quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

9.6. A sessão pública e suas continuidades, ocorrerão mediante aviso prévio no 

sistema SIGA, desta forma, o licitante deverá acompanhar on-line a sessão, conforme 

determinado pelo pregoeiro, para cumprimento das solicitações efetuadas dentro dos 

prazos estipulados.  

9.7. Encerrada a análise quanto a aceitação, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante observando as exigências deste 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 (a) Pregoeiro (a) 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. Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão - CADFOR/MA, no 

site www.compras.ma.gov.br e/ou SICAF; 

10.1.2. Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da 

União, no endereço: (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; 

10.1.4. Constatada a existência de sanção impeditiva, o (a) Pregoeiro (a) 

reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação; 

10.1.5. É dever da licitante atualizar previamente a documentação constante do 

CADFOR/MA para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública e, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta nos documentos de 

habilitação, a respectiva documentação atualizada. 

10.1.6. É também dever da licitante encaminhar a documentação de habilitação 

exigida pelo Edital e que não esteja abrangida pelo CADFOR/MA, em conjunto com a 

apresentação da proposta nos documentos de habilitação. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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10.1.7. 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. 

10.2. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes, inclusive as Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, deverão que 

comprovar possuir os documentos a seguir, independentes de já possuírem ou não o 

Certificado de Registro Cadastral - CRC: 

10.2.1. Habilitação Jurídica; 

10.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; 

10.2.3. Qualificação Técnica;  

10.2.4. Qualificação Econômica e Financeira. 

10.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante: 

10.3.1. Célula de Identidade/RG e CPF do representante dos sócios; 

10.3.2. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.3.3. 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; 

10.3.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

10.3.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

10.3.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição 

de seus administradores; 

10.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: Decreto de autorização. 

10.3.8. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: 

Certidão expedida pela Junta Comercial, que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, além da declaração escrita, de que cumpre os 

requisitos legais. 

10.3.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM 

nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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da consolidação respectiva. 

10.5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante 

apresentação da seguinte documentação: 

10.5.1. No caso de Procurador: 

10.5.1.1. Instrumento de mandato público, ou; 

10.5.1.2. Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da 

empresa, com firma reconhecida em Cartório, juntamente com: 

a) Documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em 

atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor possui 

legitimidade para outorgar a procuração referida. 

b) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador. 

10.5.2. No caso de sócio-gerente: 

10.5.2.1. Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam 

expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal 

investidura. 

10.6. A regularidade fiscal, social e trabalhista será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

10.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

através do comprovante de inscrição e de situação cadastral, emitido pela Secretaria 

da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral 

ativa para com a Fazenda Federal; 

10.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, 

relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

10.6.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do 

licitante, mediante a apresentação da: 

10.6.3.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 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 de outubro de 2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

10.6.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

da licitante, mediante a apresentação da: 

10.6.4.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; 

10.6.4.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto 
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à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa 

licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

10.6.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, mediante a: 

10.6.5.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

10.6.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de 

Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa 

licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

10.6.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço. 

10.6.7. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de 

Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução nº 1470/2011/TST. 

10.6.8. As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e 

Microempreendedor Individual - MEI deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

10.6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme 

Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC 147/2014; 

10.6.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

10.6.8.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 

a licitação. 

10.7. Quando a prova de regularidade de que trata os subitens 10.6.4 e 10.6.5, 

for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar 

expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação 

hábil essa condição. 

10.8. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

10.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 
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Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 

excedente a 60 (sessenta) dias consecutivos anteriores a data de apresentação da 

proposta de preço, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de validade. 

10.8.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da 

empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

10.8.3. A comprovação de 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 

10.8.4. As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido deverão 

comprovar considerados os riscos para a administração, Capital Mínimo ou Patrimônio 

Líquido Mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação para 

os itens/lotes aos quais sagrar-se vencedora, devendo a comprovação ser feita 

relativamente a data de apresentação da proposta de preços, de acordo o § 3º do 

artigo 31, da Lei 8.666/93. 

10.9. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

10.9.1. Publicados em Diário Oficial ou; 

10.9.2. Publicados em jornal de grande circulação ou; 

10.9.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 

10.9.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de 

dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, 

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro 

Diário. 

10.9.5. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar 

juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração 

contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 
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e alterações; 

10.9.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar 

juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração 

contábil digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos 

termos do inciso II, do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013 e alterações. 

10.10. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos licitantes deverá ser comprovada através 

de: 

10.10.1. No mínimo, 1 (um) Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 

licitante forneceu de forma satisfatória serviços compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser impresso 

em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo 

ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou 

servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

10.10.2. Para fins de aceitação serão considerados os critérios de 

compatibilidade de característicasde acordo com o termo de referência. 

10.11. A empresa deverá comprovar licenciamento junto à UFRN para direito de 

uso/exploração dos sistemas SIG-UFRN. 

10.12. Comprovar aptidão para a prestação de serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com item 

pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de 

atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

10.13. Um ou mais atestados de capacidade técnica que comprove com êxito: 

10.13.1. A realização de serviços de atualização dos sistemas SIG-UFRN, 

customização, migração de dados, implantação de módulos, suporte técnico de nível 

2, sustentação técnica dos sistemas SIG-UFRN (SIPAC, SIGRH, SIGAA e SIGAdmin) 

e consultoria técnica; 

10.13.2. A execução de, no mínimo, 500 (quinhentos) pontos de função e 120 

(cento e vinte) horas de treinamentos – todos relacionados aos Sistemas SIG-UFRN; 

10.14. 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 da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

10.15. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o 

somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 

três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n. 05/2017. 

10.16. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação técnico-

operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN 
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SEGES/MPDG n. 05/2017. 

10.17. O atestado deverá possuir informações suficientes para qualificar o seu 

objeto, bem como possibilitar ao CONTRATANTE confirmar sua veracidade junto à 

instituição emissora do atestado; 

10.18. A 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/MPDG n. 05/2017. 

10.19. Declaração Consolidada em Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII  do 

art. 7º da Constituição Federal conforme Anexo IV deste Edital. 

10.20. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

10.21. É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada de todos 

os documentos necessários à habilitação. 

10.22. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do 

processo administrativo. 

10.23. Para facilitar o trabalho de análise dos documentos pelo Pregoeiro, solicita-se 

às licitantes que apresentem toda a documentação na ordem estabelecida no edital. 

10.24. 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. 

10.25. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

10.26. 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. 

10.27. 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. 

10.28. 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. 

10.28.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.29. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
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o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.30. 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 no Edital. 

10.31. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item,ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 

das sanções cabíveis. 

10.32. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. As regras acerca da subcontratação são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12.1. Até 03 (três dias) úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, exclusivamente por meio 

eletrônico. 

12.2. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela área demandante, decidir sobre a 

impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da 

impugnação. 

12.3. Se acolhida a impugnação e acarretar alteração do edital, será definida e 

publicada nova data para realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

12.4. As impugnações deverão ser anexadas em campo próprio no sistema mediante 

acesso ao sítio www.compras.ma.gov.br. 

12.5. A impugnação e esclarecimento deverão conter os dados do interessado ou de 

quem o represente, devidamente datados e assinados com o nome, endereço, 

telefone, data e assinatura, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus 

fundamentos. 

12.6. 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 em campo próprio no sistema mediante 

acesso ao sítio www.compras.ma.gov.br. 

12.7. Caberá o (a) Pregoeiro (a), responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido. 

http://www.compras.ma.gov.br/
http://www.compras.ma.gov.br/


 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

12.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas 

no www.compras.ma.gov.br e vincularão os participantes e a Administração. 

12.9. Não serão considerados pedidos de esclarecimentos e impugnações que não 

forem enviados exclusivamente através de forma eletrônica. 

12.10. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 

condições nele estabelecidas. 

12.11. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

12.12. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Após a declaração do licitante vencedor, o (a) Pregoeiro (a) abrirá prazo 

mínimo de 30 (minutos), quando qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por qual (is) motivo(s). 

13.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

13.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto 

do certame a licitante declarada vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a 

autoridade competente para homologação. 

13.3. Uma vez admitido o recurso, o licitante recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as Razões, pelo sistema, ficando as 

demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem Contrarrazões 

também pelo sistema, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.4. reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo(s) a Autoridade Superior 

responsável pela autorização da licitação para apreciação. 

13.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos 

interessados. 
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, 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. 

14.3. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento 

licitatório quando o seu objeto possuir mais de um item ou lote. 

 

15. DA CONTRATAÇÃO 

15.1. Sendo autorizado a contratação o fornecedor fica obrigado a retirar as 

respectivas Notas de Empenho e a celebrar os Contratos ou instrumentos 

equivalentes, nas condições estabelecidas neste Edital, observado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação.  

15.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

15.2. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em retirar a Nota de Empenho 

ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.  

15.3. A contratação fica condicionada à consulta prévia pelos órgãos participantes 

ao Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei 

estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996. 

15.4. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão 

deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão), conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 

de abril de 2005. 

15.5. No ato da assinatura do contrato, a Administração Pública deverá consultar o 

Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas à de escravo divulgada no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e 

Emprego, certificando nos autos a regularidade ou irregularidade da pessoa jurídica 

de direito privado interessada em celebrar o contrato, consoante a Lei Estadual nº 

10.612 de 03 de julho de 2017, que alterou o parágrafo único da Lei Estadual nº 9.752, 

de 10 de janeiro de 2013. 

 

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

16.1. As regras acerca da vigência do contrato são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 
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17. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 

17.1. As regras acerca dos acréscimos e supressões são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. As regras acerca da fiscalização são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

20. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

20.1. As regras acerca das especificações dos requisitos de contratação são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

21. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

21.1. As regras acerca do modelo de execução do contrato são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

22. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

22.1. As regras acerca do modelo de gestão do contrato são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

23. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

23.1. As regras acerca do do modelo de gestão do contrato são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.1. As regras acerca das obrigações da contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital. 

 

25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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25.1. As regras acerca das obrigações da contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital. 

 

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, da Lei nº. 

10.520/2002, a licitante/contratada, que: 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

c) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Ensejar o retardamento da execução do certame; 

26.2. 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 licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 

da fase de lances. 

26.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

c) 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; 

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Maranhão e 

descredenciamento no SIGA, pelo prazo de até cinco anos; 

e) 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; 

26.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

26.5. 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 



 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

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. 

26.6. 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. 

26.7. 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. 

26.8. 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. 

26.9. 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. 

26.10. 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. 

26.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SIGA. 

26.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência, e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

27. DA RESCISÃO 

27.1. As regras acerca da rescisão são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

28.2. 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. 

28.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 
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28.4. Caberá à licitante interessada 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. 

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

28.6. 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. 

28.7. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências, 

suspender os trabalhos, com o devido registro e justificativa, solicitar esclarecimentos 

ou parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Estadual, 

para elucidação ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta/documentação nos termos do § 3° art. 43, da Lei 8.666/93. 

28.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento de erros ou falhas, esta somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com e a ocorrência será registrada 

em ata. 

28.8.1. Ocorrendo tal hipótese, a conclusão dos trabalhos e eventual 

adjudicação somente ocorrerão após a conclusão da diligência promovida. 

28.9. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos 

e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 

habilitação. 

28.9.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente 

indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de 

julgamento deste Pregão. 

28.10. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-

2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação 

aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 

autenticadas em papel. 

28.11. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA 

e o texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, 

o texto do Edital. 

28.12. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência da CSL/UEMASUL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei 
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n° 10.520/2002. 

28.13. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá 

revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de 

ato escrito e fundamentado. 

28.13.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

28.14. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento 

dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

28.15. Nas hipóteses de anulação/revogação será assegurado aos interessados o 

exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.  

28.16. Toda a documentação exigida para o certame deverá ser anexada em cópia 

legível, devidamente autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em Diário Oficial e/ou documento disponível na Internet, 

no site oficial do órgão emissor, ou autenticados digitalmente quando necessário, 

sendo que, somente serão considerados os que estejam em plena validade. No caso 

de documentos emitidos em língua estrangeira, os mesmos deverão estar 

acompanhados da tradução para língua portuguesa nos termos da legislação vigente. 

Documentos em fax não serão aceitos. 

28.17. As declarações da empresa licitante solicitadas no edital deverão ser 

assinadas e identificadas (nome completo, RG e CPF) pelo representante legal ou 

pelo procurador por ele constituído, não havendo a necessidade de autenticação do 

documento. 

28.18. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n° 12.846, de 1° de 

agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a 

Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5°, inciso IV, 

correspondente aos procedimentos licitatório, indicando que qualquer indício de 

conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as 

penalidades previstas no mencionado diploma legal. 

28.19. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site 

www.compras.ma.gov.br e www.uemasul.edu.br, onde poderá ser consultado 

gratuitamente.  

28.19.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão 

disponibilizados na página www.compras.ma.gov.br, no site www.uemasul.edu.br e 

na sede da UEMASUL, localizada à Rua Godofredo Viana, nº 1.300 – Centro. 

Imperatriz/MA, de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h. 
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28.20. Ao adquirir o Edital da UEMASUL, o interessado deverá estar ciente da 

necessidade de acompanhamento, na página www.compras.ma.gov.br e no site 

www.uemasul.edu.br, de eventuais notificações e comunicações. 

28.21. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I Termo De Referência 

ANEXO II Modelo da Proposta de Preços 

ANEXO III Carta Credencial 

ANEXO IV Declaração Consolidada 

ANEXO V Minuta Do Contrato 

 

 

Imperatriz – MA, 20 de outubro de 2022 

 

 

Francisco Sávio Costa Silva 

Pregoeiro – CSL/UEMASUL 

  

http://www.uemasul/
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa licenciada nos sistemas SIG-UFRN para realização de serviços de 

sustentação e suporte técnico, atualização de versão, customização e evolução do sistema, treinamento, 

apoio presencial e suporte especializado para a Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão - UEMASUL, conforme detalhado nas topologias e especificações constantes neste Termo 

de Referência. 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 

2.1. Com objetivo de melhor atender as necessidades da UEMSAUL e dar melhor entendimento na 

contratação foi separado em cinco partes conforme descrito: 

2.1.1. Sustentação e Suporte Técnico: corresponde ao serviço mensal de apoio de profissionais 

especializados para retirar dúvidas de utilização do sistema, fluxos e mapeamento dos processos, apoio 

ao helpdesk da CONTRATANTE retirando dúvidas das funcionalidades, dúvidas decorrentes de 

treinamentos dos sistemas, serviço de resposta de dúvidas por e-mail, ou chamado em sistema, e demais 

apoios na área de negócio e de funcionalidades dos sistemas. Também estão inclusos nesse os serviços 

de análise, depuração, correção de erros técnicos de código-fonte licenciado, atualizações dos sistemas 

em produção com as correções de erros ou novas versões lançadas, extração de relatórios diretamente 

da base de dados, atualização de ambientes de treinamento e homologação. Intervenções na base de 

dados, quando necessário, através da execução de comandos na base de dados, ou da indicação do 

comando a ser executado pela CONTRATANTE para resolução de um problema ou atualização de 

informação não suportada pela aplicação. Execução da política de gerência de configuração das versões 

em repositório de códigos-fonte em local indicado pela CONTRATANTE. 

2.1.2. Atualização das versões dos sistemas SIG-UFRN: corresponde ao serviço de atualização dos 

sistemas SIG-UFRN (SIPAC, SIGRH e sistemas orbitais), de acordo com a versão/códigos-fonte em 

repositório indicado pela UEMASUL, ficando sob responsabilidade da UEMASUL o repasse da 

Contribuição de Desenvolvimento e Inovação. No que se refere ao serviço para atualização dos sistemas 

em produção, o mesmo deverá ser acordado com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação – 

CTI/UEMASUL e executado em ambiente de homologação em um prazo máximo de 45 dias úteis. A 

atualização em ambiente de produção deverá ser feita quando for autorizado pela UEMASUL. Deverão 

ser mantidas todas as especificidades desenvolvidas na versão em produção na UEMASUL. 

2.1.3. Customização / Migração de Dados / Implantação de Módulos / Atualização de 

Funcionalidade: aprimoramentos das funcionalidades existentes, desenvolvimento de novas 

funcionalidades e módulos. Para estes itens, é definida uma quantidade estimada de pontos de função 

que serão executados e faturados à medida que forem demandados pela UEMASUL. Caso identifique-
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se que não será necessário realizar nenhuma customização, os pontos de função previsto não serão 

faturados. Esse serviço poderá ser usado também para implantação de novos módulos, desde que seja 

apresentada contagem de pontos de função compatíveis com o esforço de implantação e homologação 

da atividade proposta. Também poderá ser utilizado pela UEMASUL para solicitar atualizações de 

funcionalidades específicas dos sistemas SIG-UFRN (SIPAC, SIGRH, SIGAA e sistemas orbitais). A 

CONTRATADA deverá realizar a integração do código e teste das funcionalidades integradas em prazo 

compatível com a quantidade de pontos de função estimados e com contagem de pontos de função 

antecipada para abertura da Ordem de Serviço utilizando a abordagem da NESMA (Netherlands 

Software Metrics Association) e os regramentos previstos no Roteiro de Métrica de Software do SISP. 

2.1.4. Treinamentos: treinamentos das funcionalidades dos módulos dos sistemas através de vídeo 

conferência. Esses treinamentos englobam uma visão geral do sistema, bem como a explanação sobre 

as principais funcionalidades. O treinamento deverá ser solicitado com 20 (vinte) dias de antecedência 

com a pauta do que deverá ser abordado. As partes acordarão com a data e hora da realização da atividade 

que será realizada através de vídeo conferência. O treinamento também poderá ser solicitado para ser 

executado presencialmente, nesse sentido sendo consumido em conjunto com o item de Apoio 

Presencial. Esse item é medido em horas. 

2.1.5. Apoio Presencial: deslocamento de um funcionário da CONTRATADA, pelo período de até 5 

(cinco) dias, para execução das atividades in loco. Nos casos de solicitação de deslocamento de gestores 

da CONTRATADA, esse período é limitado em 2 (dois) dias. Esse serviço deverá ser solicitado com 20 

(vinte) dias de antecedência com a pauta do que deverá ser abordado. 

2.2. Serviços que compõem a solução: 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MÉTRICA 

 1 Sustentação e suporte técnico Mês 

 

           1 

2 Atualização das versões dos sistemas 

SIG-UFRN 

Serviço 

 3 Customização / Migração de Dados / 

Implantação de Módulos / Atualização 

de Funcionalidade 

Ponto de Função 

 4 Treinamentos Hora 

 5 Apoio Presencial Serviço 

 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação 

Com a criação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL através da 

Lei nº. 10.525, de 03.11.2016, foi iniciado processo de desvinculação da Universidade Estadual do 

Maranhão - UEMA, e um dos passos a serem dados seria a utilização de um sistema acadêmico 

integrado. Foi escolhido para isso o Sistema Integrado de Gestão da Universidade Federal do Rio Grande 



 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

do Norte (SIG-UFRN) que já era utilizado pela comunidade e geraria menor impacto, além de ser um 

sistema robusto que conta em sua evolução com diversos outros órgãos que fazem parte de uma rede de 

cooperação. 

3.1.1.  Na UEMASUL, esta contratação justifica-se pela necessidade de atualização e evolução dos 

sistemas integrados de gestão SIG/UFRN, implantados na Universidade Estadual da Região Tocantina 

do Maranhão – UEAMSUL, em especial, para atender o Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas - SIGAA, responsável por disponibilizar de forma integrada o controle das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão do IFS. 

3.1.2. É importante destacar que o SIGAA desempenha missão crítica ao gerenciamento automatizado, 

integrado e diários das atividades desenvolvidas pelos eixos estratégicos de ensino, a saber: a) Gestão 

de Ingresso; b) Gestão Acadêmica; c) Assistência Estudantil; d) Educação a Distância; e) Biblioteca; f) 

Produção Acadêmica e Científica; g) entre outras áreas a exemplo da Pesquisa, Extensão, Inovação e a 

Avaliação Institucional. 

3.1.3. Em síntese, o objetivo desta contratação é atender às necessidades de execução dos serviços de 

suporte, sustentação e manutenção evolutiva dos sistemas SIG-UFRN, em destaque, o SIGAA, visando 

apoiar o desenvolvimento das atividades finalísticas da Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão – UEMASUL. 

3.1.4. Entretanto a equipe técnica da UEMASUL ainda não possui a força de trabalho necessária para 

realização dos serviços, além de necessitar de treinamentos, apoio e realizar evoluções no sistema. Por 

todo o exposto, resta caracterizado tratar-se de um SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, pois 

sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração e sua contratação 

deve estender-se por mais de um exercício financeiro. 

3.2. Objetivos da Contratação 

. Aprimorar a gestão do ensino de graduação e pós-graduação;  

. Acompanhar a evolução das tecnologias da informação e promover a inovação nas bibliotecas de todos 

os campi da UEMASUL; 

. Aperfeiçoar os mecanismos de informações orçamentárias e financeiras; 

. Aperfeiçoar a gestão de pessoas e desenvolvimento institucional; 

. Promover melhorias na área de TI; 

. Garantir a preservação e segurança dos documentos, possibilitando o acesso às informações; 

. Incrementar e melhorar o atendimento das demandas sociais da UEMASUL; 

. Impedir novas duplicações e eliminar as inconsistências dos cadastros; 

. Implantação de novos módulos do SIG; 

. Ampliar e melhorar o monitoramento e a gestão das informações institucionais e dos processos 

organizacionais por meio da TI; 
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. Oferecer serviços de TI de melhor qualidade para as unidades regionais da UEMASUL; 

. Realizar manutenção evolutiva e corretiva dos sistemas sempre que necessário; 

3.3. ESTIMATIVA DE DEMANDA 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MÉTRICA QUANT. 

 1 Sustentação e suporte técnico Mês 12 

 

       1 

2 Atualização das versões dos sistemas SIG-

UFRN 

Serviço 3 

 3 Customização / Migração de Dados / 

Implantação de Módulos / Atualização de 

Funcionalidade 

Ponto de Função 1000 

 4 Treinamentos Hora 40 

 5 Apoio Presencial Serviço 6 

 

3.4. Parcelamento da solução de TIC 

3.4.1. Considerando a dependência entre os itens que compõem este documento, verifica-se ser técnica 

e economicamente inviável o parcelamento do Lote. A divisão do objeto pode comprometer o 

cumprimento dos requisitos técnicos apresentados neste Termo de Referência. 

3.4.2. Contratar empresas distintas para o fornecimento e os serviços de instalação, customização e 

capacitação poderá gerar conflito de responsabilidade entre as empresas envolvidas. Dessa forma, apesar 

dos serviços poderem ser mantidos por empresas diversas, por uma questão de ganho de escala e 

simplificação dos processos administrativos, o não parcelamento é mais vantajoso. 

3.4.3. A decisão de não realizar o parcelamento passa necessariamente pela análise dos prejuízos que 

podem advir da pulverização excessiva da execução de um determinado objeto por diversas contratadas, 

seja sob o ponto de vista da gestão, seja sob o ponto de vista da perda de economia de escala, conforme 

ditam o art. 23 da lei 8.866/93 e a súmula nº 247 do TCU, in verbis: 

 

"Art. 23 da lei 8.666/93 [...] § 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela 

Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem 

técnica e economicamente viáveis, procedendo se à licitação com vistas ao 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade sem perda da economia de escala. 

(...) 

Súmula nº 247 TCU: "É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não 

por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja 

prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo 

em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora 

não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade." 

 

3.5. Resultados e Benefícios a serem alcançados 
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3.5.1. Permitir o apoio de profissionais especializados para tirar dúvidas de utilização do sistema, fluxos 

e mapeamento dos processos, auxílio ao helpdesk da CONTRATANTE e demais apoios na área de 

negócio. 

3.5.2. Garantir o serviço de atualização dos sistemas SIGAA, SIPAC, SIGRH e sistemas orbitais. 

3.5.3. Aprimorar funcionalidades e módulos existentes e desenvolvimento de novos módulos e 

funcionalidades. 

3.5.4. Treinamento especializado sobre as funcionalidades dos módulos do sistema através de 

videoconferência ou presencial. 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

4.1. Requisitos de Negócio 

4.1.1. A empresa deverá comprovar licenciamento junto à UFRN para direito de uso/exploração dos 

sistemas SIG-UFRN, visando atender os objetivos estratégicos da UEMASUL com utilização dos 

principais sistemas SIG-UFRN e demais sistemas orbitais. 

4.2. Requisitos Legais 

4.2.1. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

4.2.2. Lei nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 

4.2.3. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): dispõe 

sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 

e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; 

4.2.4. Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 (Regulamenta a contratação de bens e serviços de 

informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto 

da União. 

4.2.5. Decreto Estadual nº 23.091 de 16 de maio de 2007 - Dispõe sobre procedimentos para aquisição 

de produtos e serviços na área de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Administração 

Direta e Indireta do Poder Executivo e dá outras providências. 

4.2.6. A UEMASUL, para todos os efeitos da aplicação da Lei nº 9.610/1998, que dispõe sobre a 

proteção da propriedade intelectual, deverá ser a única proprietária de licença para utilização de novos 

módulos desenvolvidos e customizados, além de softwares desenvolvidos para migração de dados, 

devendo, para tanto, a CONTRATADA ceder à UEMASUL mediante cláusula contratual. 

4.2.7. Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019 - Dispõe sobre o processo de contratação 
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de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo 

Federal. 

4.3. Requisitos de Manutenção 

4.3.1. Tempo máximo para atualização de versão de bug-fix: 48 (quarenta e oito) horas; 

4.3.2. Tempo máximo para atualização de versão de novas funcionalidades: 120 (cento e vinte) horas; 

4.3.3. Prazo máximo para resolução de um erro em produção: 32 (trinta e duas) horas; 

4.3.4. Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante em produção: 16 (dezesseis) horas. 

4.3.5. Os serviços que forem acordados para serem executados como Aprimoramento em Sustentação, 

deverão ter seus prazos negociados previamente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

4.4. Requisitos de Segurança 

4.4.1. Os serviços serão prestados preferencialmente no ambiente da CONTRATADA, podendo 

eventualmente ser prestados no ambiente da UEMASUL, caso a CONTRATADA assim se manifeste; 

4.4.2. Os serviços serão executados nas instalações da CONTRATADA e ocorrerão através de acesso 

seguro VPN (Virtual Private Network) ao ambiente da UEMASUL 

4.4.3. Respeitar todas as legislações vigentes. 

4.5. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 

4.5.1. Os Requisitos de arquitetura tecnológica, software, padrões de interoperabilidade, linguagens de 

programação devem seguir os padrões adotados pela SINFO/UFRN para o desenvolvimento dos 

sistemas SIG. 

4.5.2. Incluir também os seguintes padrões utilizados no Governo Brasileiro, quando aplicáveis: 

4.5.2.1. ePWG - Padrões Web em Governo Eletrônico; 

4.5.2.2. ePING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico; 

4.5.2.3. eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico; 

4.5.2.4. ICP Brasil - Infraestrutura de Chaves Públicas – Brasil. 

4.6. Requisitos de Projeto e de Implementação 

4.6.1. Para a medição dos serviços continuados mensais, Sustentação e Suporte Técnico, serão auferidas 

pelo fiscal as atividades realizadas com base nos parâmetros de qualidade estabelecidos a partir da 

emissão da ordem de serviço (considerando horas em horas úteis), serão elas: 

4.6.2. Tempo máximo para atualização de versão de bug-fix: 48 (quarenta e oito) horas; 

4.6.3. Tempo máximo para atualização de versão de novas funcionalidades: 120 (cento e vinte) horas; 

4.6.4. Prazo máximo para resolução de um erro em produção: 32 (trinta e duas) horas; 

4.6.5. Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante em produção: 16 (dezesseis) horas. 

4.6.6. Os serviços que forem acordados para serem executados como Aprimoramento em Sustentação, 

deverão ter seus prazos negociados previamente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
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4.7. Requisitos de Implantação 

4.7.1. Os serviços serão prestados preferencialmente no ambiente da CONTRATADA, podendo 

eventualmente ser prestados no ambiente da UEMASUL, caso a CONTRATADA assim se manifeste; 

4.7.2. Os serviços serão executados nas instalações da CONTRATADA e ocorrerão através de acesso 

seguro VPN (Virtual Private Network) ao ambiente da UEMASUL. 

4.7.3. O serviço de Atualização das versões dos sistemas SIG-UFRN será executado conforme abertura 

de Ordem de Serviço; 

4.7.4. O serviço de Customização / Migração de Dados / Implantação de Módulos / Atualização de 

Funcionalidade será remunerado com base no preço unitário do ponto de função multiplicado pelo total 

de pontos de função medido da Ordem de Serviço em que for solicitado; 

4.7.5. Os serviços de Sustentação e Suporte Técnico será remunerado mensalmente após apresentação 

de relatório das atividades realizadas no mês; 

4.7.6. Os serviços de Treinamento e Apoio Presencial serão remunerados após homologação do relatório 

de atividades executadas. 

4.8. Requisitos de Garantia 

4.8.1. 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. 

4.8.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, 

contados da ciência ou do recebimento da sua via do instrumento contratual assinado (termo de contrato 

e eventualmente termos aditivos ou termos de apostilamento), 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. 

4.8.2.1. 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). 

4.8.2.2. 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. 

4.8.2.3. Caso o valor global da proposta da Contratada tenha sido inferior a 80% (oitenta por cento) do 

menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será 

exigida prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no 

citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

4.8.3. A qualquer tempo, mediante comunicação da Contratada e autorização da Contratante, poderá ser 

admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste termo de referência e o 
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disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. 

4.8.4. 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. 

4.8.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

4.8.5.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

4.8.5.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

4.8.5.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

4.8.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

4.8.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 

item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

4.8.6.1. As apólices de seguro-garantia para contratos com o Setor Público, devem seguir os atos 

normativos da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que regulamenta o setor, como a 

CIRCULAR SUSEP - 477 de 30 de setembro de 2013, alterada pela CIRCULAR SUSEP Nº 577, DE 

26 DE SETEMBRO DE 2018; CARTA CIRCULAR SUSEP/CGCOM – 1 de 2018 e CARTA 

CIRCULAR SUSEP/CGCOM – 3 de 2019. Havendo alteração ou novos regulamentos, passam a valer 

os que estiverem vigentes. 

4.8.6.2. As Circulares acima trazem condições contratuais padronizadas, que devem ser observadas 

integralmente. A inclusão das disposições da Circular SUSEP nº 577/2018 é essencial para a contratação 

com fornecimento de mão de obra. 

4.8.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica no Banco 

do Brasil, com correção monetária. 

4.8.8. 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. 

4.8.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 

aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

4.8.10. 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. 

4.8.10.1. Sendo seguro-garantia, a vigência da apólice deverá corresponder ao período de cobertura do 

respectivo termo contratual, iniciando com a data de assinatura e findando com 90 (noventa) dias após 
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a vigência a que o termo se referir, independentemente de existir outra apólice vigente de outro termo. 

4.8.11. 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. 

4.8.12. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria, 

promovendo a notificação da Contratada e da seguradora ou da entidade bancária dentro do prazo de 

vigência da garantia, sem prejuízo da cobrança dentro do prazo prescricional. 

4.8.13. Será considerada extinta a garantia: 

4.8.13.1. 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; 

4.8.13.2. 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. 

4.8.14. 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. 

4.8.15. As novas funcionalidades implementadas pela CONTRATADA terão garantia de 180 (cento e 

oitenta) dias à partir da data de entrega, sendo que eventuais erros provocados pela incorreta 

implementação, deverão ser corrigidos sem à necessidade de nova requisição de implementação. 

4.8.15.1. Todas as novas funcionalidades implementadas pela CONTRATADA e homologadas pela 

CONTRATANTE, entrarão no escopo de serviço de sustentação e manutenção do sistema, sem adição 

de ônus à CONTRATANTE. 

4.8.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste 

Edital e neste TR. 

4.8.17. A Contratante não executará a garantia na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos XII a 

XVII do art. 78, da Lei 8.666/1993, devendo haver sua devolução à Contratada. 

4.8.18. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 

na subcláusula anterior ou em descumprimento às previsões do Acórdão TCU nº 1.216/2019 -Plenário. 

4.8.19. O fiscal do Contrato deverá cientificar o prestador da garantia acerca da abertura de processo de 

apuração para aplicação de penalidade. 

4.9. Requisitos de Experiência Profissional 

4.9.1. A empresa deverá comprovar licenciamento junto à UFRN para direito de uso/exploração dos 

sistemas SIG-UFRN. 

4.9.2. Comprovar aptidão para a prestação de serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, ou com item pertinente, por período não inferior 
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a três anos, mediante a apresentação de atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

4.9.3. Um ou mais atestados de capacidade técnica que comprove com êxito: 

4.9.3.1. A realização de serviços de atualização dos sistemas SIG-UFRN, customização, migração de 

dados, implantação de módulos, suporte técnico de nível 2, sustentação técnica dos sistemas SIG-UFRN 

(SIPAC, SIGRH, SIGAA e SIGAdmin) e consultoria técnica; 

4.9.3.2. A execução de, no mínimo, 500 (quinhentos) pontos de função e 120 (cento e vinte) horas de 

treinamentos – todos relacionados aos Sistemas SIG-UFRN; 

4.9.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados 

de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 

10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

4.9.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação 

de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, 

para fins de comprovação técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do 

Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

4.10. Requisitos de Metodologia de Trabalho 

4.10.1. Imediatamente após a assinatura do contrato, o Gestor do Contrato na UEMASUL convocará o 

responsável da CONTRATADA para a reunião de abertura do contrato, a qual poderá ser realizada 

presencialmente ou por meio de videoconferência, na qual serão tratados os seguintes assuntos: 

4.10.1.1. Assinatura do Termo de Sigilo e Responsabilidade; 

4.10.1.2. Esclarecimentos sobre a forma de comunicação a ser adotada entre o Órgão e a 

CONTRATADA; 

4.10.1.3. Esclarecimentos acerca da forma de validação e aceite das medições de pontos de função 

realizadas pela CONTRATADA; 

4.10.1.4. Esclarecimentos acerca dos níveis de serviço previstos no contrato, bem como sobre o período 

de adaptação e ajustes da CONTRATADA ao contrato; 

4.10.1.5. Esclarecimentos relacionados ao funcionamento do Órgão, tais como: horário de trabalho, 

forma de trabalho com a equipe da CONTRATADA, regimento interno do Órgão, forma de acesso dos 

colaboradores da CONTRATADA às dependências da UEMASUL e demais informações pertinentes; 

4.10.1.6. Data de início das atividades do contrato; 

4.10.1.7. Demais assuntos relevantes para o início do contrato pela CONTRATADA. 

4.10.2. Essa reunião será registrada em ata, documento que deverá ser assinado por todos os presentes e 

que passará a integrar o contrato. 

4.11. Requisitos de Segurança da Informação 

4.11.1. A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de sigilo absoluto 



 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

sobre quaisquer dados e informações, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que 

venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto 

divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena da lei, independente da classificação de sigilo dado pela 

UEMASUL a tais documentos. Para tanto, os dados deverão ser manipulados com o acompanhamento 

de um profissional da UEMASUL responsável pela área e também por validar o resultado do processo 

de implantação da área. 

4.11.2. No ato da assinatura do contrato, o representante da CONTRATADA deverá assinar o Termo de 

Sigilo e Responsabilidade. 

4.11.3. Também deverão assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade o Preposto da CONTRATADA 

e cada um dos profissionais técnicos alocados durante a vigência do contrato. 

4.11.4. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, códigos-fontes, bem 

como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação, assim como dados e/ou metadados 

trafegados, produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável por manter a segurança da 

informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades, e também em período 

posterior ao término da execução dos produtos; 

4.12. Requisitos de direitos autorais e de propriedade intelectual 

4.12.1. Os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e atualizações 

corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do contrato, sem ônus 

adicionais a UEMASUL; 

4.12.1.1. O projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fontes, dados de identificação 

dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados do contrato, para o caso de instrução de 

processo de registro do Sistema no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pela 

CONTRATANTE; 

4.12.2. Os direitos permanentes de instalação e uso das customizações e softwares desenvolvidos para 

apoiar a migração de dados, incluindo as licenças de uso das ferramentas de produtividade utilizadas 

para o desenvolvimento do sistema e necessárias para sua manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos 

os arquivos e programas necessários ao funcionamento do sistema a partir de ambiente computacional 

único, independentemente do número de servidores, processadores utilizados e de usuários simultâneos; 

4.12.3. Os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso do software e de arquivos 

auxiliares, durante todo o período de vigência do contrato, sem ônus adicionais a UEMASUL; 

4.12.4. Todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts”, códigos-fontes e congêneres 

desenvolvidos durante a execução dos produtos são de propriedade da UEMASUL, ficando proibida a 

sua utilização pela CONTRATADA sem a autorização expressa da UEMASUL; 

4.12.5. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, códigos-fontes, bem 

como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação, assim como dados e/ou metadados 
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trafegados, produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável por manter a segurança da 

informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades, e também em período 

posterior ao término da execução dos produtos; 

4.12.6. A UEMASUL cederá os direitos para a proprietária dos Sistemas SIG-UFRN para que as 

evoluções por ela produzidas possam fazer parte do repositório de referência das instituições usuárias 

da solução. 

4.13. Requisitos para transferência de conhecimento 

4.13.1. Conforme A Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, a CONTRATADA 

deverá transmitir aos profissionais da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI da UEMASUL 

o conhecimento e tecnologias utilizados nos serviços que forem desenvolvidos nos sistemas SIG-UFRN 

durante a vigência do contrato. Isto visa manter a continuidade dos serviços em caso de finalização do 

contrato ou não disposição de recursos financeiros para abertura de novas Ordens de Serviços. 

4.13.2. A seguir são elencadas as formas de transferência de conhecimento para os serviços a serem 

contratados: 

ETAPA / FASE / ITEM FORMA DE TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 

Atualização das versões dos 

sistemas SIG-UFRN 

Relatório com as novas versões disponibilizadas e as novas funcionalidades 

disponíveis em cada. 

Customização / Migração de 

Dados / Implantação de 

Módulos / Atualização de 

Funcionalidade 

Apresentação das funcionalidades customizadas, atualizadas, implantadas ou 

dados migrados, além do fornecimento de diagramas de entidade-

relacionamento, código-fonte desenvolvido, matriz de rastreabilidade 

atualizada e relatório de atividades com a descrição do que foi realizado. 

Sustentação e Suporte Técnico Relatório de atividades listando as demandas solicitadas no período, 

descrição do problema e solução aplicada acompanhada do código-fonte e 

alterações realizadas em base de dados. 

Treinamentos Relatório do treinamento realizado e disponibilização do material utilizado 

para as capacitações. 

Apoio Presencial Relatório de atividades realizadas durante o apoio presencial. 

4.14. Requisitos de Fiscalização 

4.14.1. Independente dos sistemas de acompanhamento e supervisão exercidos diretamente pela 

CONTRATADA para os níveis de atendimento dos serviços contratados, a UEMASUL, por meio da 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI exercerá supervisão e acompanhamento da execução 

do contrato e dos serviços prestados, a fiscalização do contrato será exercida pelo servidor Joaquim 

Paulo de Almeida Junior, matrícula n° 00006815-01, Coordenador de Ensino e Aprendizagem 

designado especialmente para este fim. 

4.14.2. A execução das Ordens de Serviço será monitorada e fiscalizada pela equipe da Coordenadoria 

de Tecnologia da Informação – CTI da UEMASUL, formada por servidores do Órgão, cuja 

responsabilidade é o atendimento às áreas de negócio no que diz respeito ao desenvolvimento e à 

manutenção de sistemas de informação. 

4.14.3. Entre as diversas funções de acompanhamento e supervisão a serem exercidas pela UEMASUL, 
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destacam-se: avaliação da qualidade dos serviços realizados, homologação dos produtos gerados, 

validação de contagens de pontos de função e demais atividades previstas na Metodologia de Gestão e 

Desenvolvimento de Sistemas da UEMASUL. 

4.14.4. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da UEMASUL não eximirá a CONTRATADA 

de responsabilidade na execução do contrato. 

4.15. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-

lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

4.15.1. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

4.15.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Deveres e responsabilidades da Contratante 

5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos contratos; 

5.1.2. 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; 

5.1.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, 

conforme inspeções realizadas; 

5.1.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

5.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em 

contrato; 

5.1.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da 

solução de TIC; 

5.1.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da 

contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e 

5.1.8. 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; 

5.1.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5.1.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
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irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

5.1.11. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que 

couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

5.1.12. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada. 

5.1.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

5.1.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

5.1.15. Cientificar à Procuradoria Jurídica da UEMASUL, órgão de representação judicial do Estado na 

IES, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

5.1.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

5.1.17. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, §§ 5º e 7º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.1.18. Recusar com a devida justificativa, qualquer serviço prestado fora das especificações constantes 

neste Termo de Referência. 

5.1.19. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 

desacordo com o contrato. 

5.1.20. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e 

nos ambientes de trabalho. 

5.2. Deveres e responsabilidades da Contratada 

5.2.1. Indicar formalmente preposto aceito pela administração apto a representá-la junto à contratante, 

que deverá responder pela fiel execução do contrato; 

5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, 

inerentes à execução do objeto contratual; 

5.2.3. 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 e responsabilizar por; 

5.2.4. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante 

terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a 

medida necessária; 

5.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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5.2.6. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por 

profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC; 

5.2.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução 

de TIC durante a execução do contrato; e 

5.2.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos 

artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os 

modelos de dados e as bases de dados à Administração; 

5.2.9. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

5.2.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

5.2.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 

e qualquer dano causado ao Estado, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua 

integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

5.2.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5.2.13. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

5.2.14. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, 

no prazo determinado. 

5.2.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos. 

5.2.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

5.2.17. 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 § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 
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5.2.19. Manter o endereço, contato telefônico e eletrônico, dados do CADFOR/MA permanentemente 

atualizados, sob pena de aplicação de penalidades. A comunicação oficial se dará através do(s) 

telefone(s) e/ou e-mail(s) informados no preâmbulo do Termo de Contrato, cuja confirmação de 

recebimento deve ser feita em até 02 (dois) dias úteis do seu envio, quando se dará o recebimento ficto, 

estando passível das penalidades previstas no Termo de Referência e no Termo de Contrato a não 

atualização dos contatos telefônico e/ou eletrônico, seja através do CADFOR/MA ou contato direto com 

a Contratante; 

5.2.20. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

5.2.21. Assumir a responsabilidade pelas obrigações fiscais e os recolhimentos de imposto, taxas, 

contribuições e demais ônus federais, estaduais e municipais, bem como toda e qualquer despesa que 

incida ou venha a incidir sobre a execução do objeto, que não tenha sido objeto de ressalva em outras 

cláusulas, inclusive as de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, frete e deslocamentos; 

5.2.22. Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

ação, omissão, culpa ou dolo, quando da execução dos serviços contratados; 

5.2.23. Prestar todas as informações e esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante no prazo 

estabelecido. 

5.2.24. Não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, de contrato, do termo de referência, 

das especificações técnicas, bem como de tudo o que estiver contido nas normas pertinentes. A 

existência e a atuação da fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva 

da Contratada no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre em 

conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no 

Município, Estado e na União. 

5.2.25. As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do art. 3º da Lei 8.666/93 

deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

5.2.26. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 

da Lei 8.666/93; 

5.2.57. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6. MODELO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. Rotinas de Execução 

6.1.1. Após a assinatura do contrato, o Gestor do Contrato na UEMASUL convocará o responsável da 
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CONTRATADA para a reunião de abertura do contrato, a qual poderá ser realizada presencialmente ou 

por meio de videoconferência onde será definido: 

6.1.1.1. Projeto de implementação, escopo de trabalho, e de gestão de ordem de serviços, com início em 

até 05 dias corridos após assinatura do contrato. 

6.1.2. O local de prestação de serviço será no endereço principal da UEMASUL situada na Rua 

Godofredo Viana, nº 1300, Centro, CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. 

6.1.2.1. O local de prestação de serviço poderá sofrer alteração. 

6.1.3. Serão realizados os serviços conforme descritos no item 2.1 deste termo de referência. 

6.1.4. Para a medição dos serviços continuados mensais, Sustentação e Suporte Técnico, serão auferidas 

pelo fiscal as atividades realizadas com base nos parâmetros de qualidade estabelecidos a partir da 

emissão da ordem de serviço (considerando horas em horas úteis). 

6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle 

6.2.1. A quantidade mínima de serviços se refere ao total do item 01 descrito no item 2.2 deste termo de 

referência. 

6.3. Mecanismos formais de comunicação 

6.3.1. A comunicação oficial se dará através do(s) telefone(s) e/ou e-mail(s) que serão informados no 

preâmbulo do Termo de Contrato, cuja confirmação de recebimento deve ser feita em até 02 (dois) dias 

úteis do seu envio, quando se dará o recebimento ficto, estando passível das penalidades previstas neste 

termo de referência a não atualização dos contatos telefônico e/ou eletrônico, seja através do 

CADFOR/MA ou contato direto com a Contratante, por meio do e-mail csl@uemasul.edu.br. 

6.3.2. Para o início do fornecimento, a Contratante emitirá Ordem de Serviço, que será enviada para o 

e-mail da contratada. 

6.3.3. É de inteira responsabilidade da Contratada manter os seus dados cadastrais atualizados, não 

podendo alegar, sob hipótese alguma, qualquer desconhecimento referente aos mecanismos formais de 

comunicação. 

6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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 no ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO. 
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7. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO 

7.1. Critérios de Aceitação 

7.1.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados obedecendo o seguinte 

Acordo de Nível de Serviço: 

               Acordo de Nível de Serviço (SLA)          

Item Descrição Condição de execução Margem Aceitável 

1 Tempo máximo para 

atualização de 

versão de bug-fix: 48 

horas. 

Verificação qualitativa de cada demanda 

finalizada, isto é, avaliar se o 

problema/erro apresentado na demanda foi 

solucionado de forma efetiva. 

100% 

2 Prazo máximo para 

resolução de um 

erro em produção: 36 

horas. 

Verificação qualitativa de cada demanda 

finalizada, isto é, avaliar se o 

problema/erro apresentado na demanda foi 

solucionado de forma efetiva. 

100% 

3 Prazo máximo para 

resolução de um 

erro crítico em produção: 

16 horas. 

Verificação qualitativa de cada demanda 

finalizada, isto é, avaliar se o 

problema/erro apresentado na demanda foi 

solucionado de forma efetiva. 

100% 

 

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 

7.2.1. A metodologia de avaliação e qualidade está estabelecida conforme tabela abaixo: 

ETAPA / FASE / ITEM                              MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Sustentação e Suporte 

Técnico. 

Verificação qualitativa de cada demanda finalizada, avaliando se o 

problema/erro apresentado na demanda foi solucionado de forma efetiva e se o 

suporte negocial foi prestado. 

Atualização das versões dos 

sistemas SIG-UFRN. 

Verificação e testes da versão atualizada, do sistema solicitado, em ambiente de 

homologação. 

Customização Execução de testes funcionais em ambiente de homologação. Avaliação do 

relatório de atividades contendo descrição das customizações realizadas, 

diagramas de entidade-relacionamento e contagem de pontos de função. 

Migração de Dados Verificação quantitativa e qualitativa dos dados migrados. Avaliação do 

relatório de atividades. 

Implantação de Módulos / 

Atualização de 

Funcionalidade. 

Verificação e validação, por meio de testes funcionais, de todas as 

funcionalidades disponíveis do respectivo módulo implantado/atualizado. 

Treinamentos Avaliação do relatório técnico de capacitação dos usuários. 

Apoio Presencial Avaliação de relatório técnico acerca do objeto tratado com a visita técnica. 

 

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 

Sustentação e suporte técnico 

Item Descrição 

 

 

Corresponde ao serviço mensal de apoio de profissionais especializados para retirar dúvidas 

de utilização do sistema, fluxos e mapeamento dos processos, apoio ao helpdesk da 

CONTRATANTE retirando dúvidas das funcionalidades, dúvidas decorrentes de 



 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

Finalidade treinamentos dos sistemas, serviço de resposta de dúvidas por e-mail, ou chamado em 

sistema, e demais apoios na área de negócio e de funcionalidades dos sistemas. Também 

estão inclusos nesse os serviços de análise, depuração, correção de erros técnicos de código-

fonte licenciado, atualizações dos sistemas em produção com as correções de erros ou 

novas versões lançadas, extração de relatórios diretamente da base de dados, atualização 

de ambientes de treinamento e homologação. Intervenções na base de dados, quando 

necessário, através da execução de comandos na base de dados, ou da indicação do 

comando a ser executado pela CONTRATANTE para resolução de um problema ou 

atualização de informação não suportada pela aplicação. Execução da política de gerência 

de configuração das versões em repositório de códigos-fonte em local indicado pela 

CONTRATANTE 

 

 

 

Meta a cumprir 

1. Tempo máximo para atendimento de Suporte Técnico de Nível 2: 08 (oito) horas úteis. 

2. Tempo máximo para atualização de versão de bug-fix: 48 (quarenta e oito) horas úteis; 

3. Tempo máximo para atualização de versão de novas funcionalidades: 120 (cento e vinte) 

horas úteis; 

4. Prazo máximo para resolução de um erro em produção: 32 (trinta e duas) horas úteis; 

5. Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante em produção: 16(dezesseis) 

horas úteis. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL e acompanhamento de chamado aberto em 

sistema eletrônico. 

Forma de 

acompanhamento 

Verificação qualitativa de cada demanda finalizada, avaliando se o problema/erro 

apresentado na demanda foi solucionado de forma efetiva e dentro do prazo. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 

Cálculo. 

Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor estabelecido no contrato de 

prestação de serviços. 

Início da 

Vigência. 

05 dias após assinatura do contrato. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanções 

1. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 

obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem 

prejuízo das demais penalidades; 

2. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 

obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, 

limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

3. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no 

caso de inexecução total; 

4. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90 (noventa) dias, 

poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei 

de Licitações. 

 

Atualização das versões dos sistemas SIG-UFRN 

Item                                                  Descrição 

Finalidade Fornecer à UEMASUL o serviço de atualização das versões dos sistemas SIG-UFRN, 

como os sistemas SIGAA, SIPAC, SIGRH e Sistemas Orbitais e ficando à cargo da 

UEMASUL o repasse da contribuição de desenvolvimento e inovação - CDI 

Meta a cumprir 30 dias úteis por sistema. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL. 

Forma de 

acompanhamento 

Através de sistema de acompanhamento de chamados técnicos. 

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado 

Mecanismo de 

cálculo 

Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor estabelecido no contrato 

de prestação de serviços. 

Início da Vigência A partir da emissão da O.S. 
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Faixas de ajuste no 

pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor. 

 

 

 

 

 

Sanções 

1. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, 

sem prejuízo das demais penalidades; 

2. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, 

limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

3. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente 

no caso de inexecução total; 

4. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90 (noventa) dias, 

poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na 

Lei de Licitações. 

 

Customização/Migração de Dados/Implantação de Módulos / Atualização de Funcionalidade 

Item                                                       Descrição 

Finalidade Aprimoramentos das funcionalidades existentes, desenvolvimento de novas 

funcionalidades e módulos. Realizar a transferência de dados dos sistemas legados da 

instituição para o novo sistema implantado. Atualização de funcionalidades específicas 

dos sistemas SIG-UFRN (SIGAdmin, SIPAC, SIGRH, SIGAA e Demais Sistemas). 

Meta a cumprir Prazo de execução da atividade será estabelecido de acordo com a estimativa de pontos 

de função discriminada na OS e conversão estabelecida no Roteiro de Métricas de 

Software do SISP – Versão 2.0. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL. 

Forma de 

acompanhamento 

Execução de testes funcionais em ambiente de homologação. Avaliação do relatório de 

atividades contendo a descrição das customizações realizadas, diagramas de entidade-

relacionamento e contagem de pontos de função. 

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado. 

Mecanismo de 

cálculo 

Cada OS será verificada e valorada de acordo com o quantitativo estimado multiplicado 

pelo valor unitário do item. 

Início da Vigência A partir da emissão da O.S. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor. 

 

 

 

 

 

 

Sanções 

1. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, 

sem prejuízo das demais penalidades; 

2. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, 

limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

3. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente 

no caso de inexecução total; 

4. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90 (noventa) dias, 

poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na 

Lei de Licitações. 

                                                            Treinamentos 

Item                                             Descrição 

 

 

 

Finalidade 

Compreende o treinamento das funcionalidades dos módulos dos sistemas. Esses 

treinamentos englobam uma visão geral do sistema, bem como a explanação sobre as 

principais funcionalidades. O treinamento deverá ser solicitado com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, de acordo com pauta que deverá ser acordada. As partes acordarão 
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com a data/hora da realização da atividade. O treinamento poderá ser realizado de forma 

web (EaD) ou presencial ordenado em conjunto com o item Apoio Presencial. 

Meta a cumprir O prazo de execução da atividade será estabelecido respeitando o prazo de solicitação de 

20 (vinte) dias de antecedência e na funcionalidade alvo do treinamento. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL. 

Forma de 

acompanhamento 

Avaliação do relatório técnico da atividade executada, das reuniões e/ou do registro das 

reuniões. 

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado. 

Mecanismo de 

cálculo 

Cada OS será verificada e valorada de acordo com o quantitativo estimado multiplicado 

pelo valor unitário do item. 

Início da 

Vigência 

A partir da emissão da O.S. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.  

 

 

Sanções 

1. Notificação; 

2. Advertência; 

3. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 

obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem 

prejuízo das demais penalidades; 

4. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 

obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, 

limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

5. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no 

caso de inexecução total; 

6. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90 (noventa) dias, 

poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei 

de Licitações. 

 

Apoio Presencial 

Item                                                   Descrição 

Finalidade Deslocamento de um funcionário da CONTRATADA, pelo período de 5 (cinco) dias, 

para execução de atividades in loco. Nos casos de solicitação de deslocamento de 

gestores da CONTRATADA, para reuniões gerenciais, esse período é limitado em 2 

(dois) dias. 

Meta a cumprir 5 (cinco) dias para o deslocamento de analistas e técnicos da CONTRATADA; 

2 (dois) dias para o deslocamento de gerentes e diretores da CONTRATADA. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL. 

Forma de 

acompanhamento 

Avaliação do relatório técnico relacionado ao objeto tratado na visita técnica. 

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado. 

Mecanismo de 

cálculo 

Cada OS será verificada e valorada de acordo com o quantitativo estimado multiplicado 

pelo valor unitário do item. 

Início da Vigência A partir da emissão da O.S. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanções 

1. Notificação; 

2. Advertência; 

3. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, 

sem prejuízo das demais penalidades; 

4. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, 

limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 
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5. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente 

no caso de inexecução total; 

6. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato superior a 90 (noventa) dias, 

poderá a Administração rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na 

Lei de Licitações. 

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. Fraudar na execução do contrato; 

7.4.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

7.4.1.5. Cometer fraude fiscal; 

7.4.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

7.4.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

7.4.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida (valor da contratação /empenho), até o limite de 30 (trinta) dias corridos. 

7.4.2.3. Multa compensatória variando de 10% (dez por cento) até 30% (dez por cento) sobre o valor 

total da contratação (empenho), no caso de inexecução total do objeto da contratação (valor empenhado); 

7.4.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, considerando a faixa percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

7.4.2.5. 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; 

7.4.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão com o consequente 

descredenciamento do CADFOR/MA pelo prazo de até cinco anos, conforme Decreto Estadual nº 

36.170, de 18 de setembro de 2020; 

7.4.2.7. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa deste Termo de Referência. 

7.4.2.8. 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; 

7.4.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 

as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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7.4.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

7.4.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

7.4.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

7.4.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

7.4.5. 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. 

7.4.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente. 

7.4.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

7.4.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, o Estado ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

7.4.8. 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. 

7.4.9. 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. 

7.4.10. 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. 

7.4.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

7.4.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADFOR/MA, CEI/MA e SINC-

CONTRATA do TCE/MA. 
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7.5. Do pagamento 

7.5.1. As Ordens de Serviço somente serão aceitas e liberadas para pagamento quando todas as 

condições a seguir forem verdadeiras: 

7.5.1.1. Toda a documentação obrigatória listada na Ordem de Serviço tiver sido entregue e aceita; 

7.5.1.2. A qualidade do serviço tiver sido avaliada e aceita pela área de TI; 

7.5.1.3. O serviço tiver sido homologado e aceito pelo fiscal do contrato; 

7.5.1.4. A contagem detalhada dos pontos de função tiver sido avaliada e aceita pela UEMASUL, no 

caso Customização / Migração de Dados / Implantação de Módulos. 

7.5.2. Sendo verdadeiras todas as condições acima, o Fiscal Requisitante e o Gestor do Contrato farão o 

ateste (aceite definitivo), apondo suas assinaturas no Termo de Recebimento Definitivo, que será então 

passível de faturamento. 

7.5.3. Eventuais erros que sejam detectados posteriormente em ambiente de produção, decorrente das 

funcionalidades desenvolvidas neste contrato, serão reportados em Ordens de Serviço especial para itens 

em garantia, a qual não implicará em ônus para a UEMASUL. 

7.5.4. Após o término de cada ordem de serviço, a CONTRATADA apresentará, para ateste, o Relatório 

de Atividades contendo a descrição dos serviços executados na mesma. O relatório de atividades poderá 

ser referente a uma ou mais ordens de serviço. Após o ateste do Gestor do Contrato da UEMASUL, a 

CONTRATADA emitirá nota fiscal/fatura no valor correspondente à execução do serviço de todas as 

Ordens de Serviço aceitas no período de referência, devidamente convertidos para Reais (R$), 

encaminhando a referida nota fiscal/fatura a UEMASUL, para aceite e pagamento. 

7.5.5. Para a realização do pagamento de que trata este item, a CONTRATADA deverá fazer constar da 

nota fiscal/fatura emitida sem rasura e em letra legível, o nome do banco, o número da agência e da 

respectiva conta bancária. O pagamento será realizado em moeda corrente, mediante emissão de ordem 

bancária para crédito em conta da contratada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao do aceite 

da nota fiscal/fatura. 

7.5.6. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela contratada. 

7.5.6.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.5.7. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

7.5.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
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art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.5.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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. 

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

pagamento. 

7.5.11. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CEI para verificar a 

manutenção das condições de habilitação. 

7.5.12. Constatando-se, junto ao CEI, 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. 

7.5.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta o CEI/MA 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. 

7.5.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

7.5.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

7.5.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao CEI. 

7.5.17. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CEI, 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. 

7.5.17.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.5.18. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
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Complementar. 

7.5.19. Os pagamentos serão realizados somente via ordem bancária e, de acordo com a tramitação 

formal, não sendo reconhecidos quaisquer outros tipos de documentos de cobrança, tais como duplicatas, 

boletos e/ou outros tipos de títulos. A responsabilidade pela baixa de qualquer cobrança apontada em 

cartórios de títulos e protestos ou equivalentes, será de total responsabilidade da Contratada. 

7.5.19.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6/100)/365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

7.5.20. Para agilizar o processo de pagamento, devem ser informados na Nota Fiscal de Venda os dados 

bancários da Contratada. 

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 

Nome:........UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – 

UEMASUL. 

Endereço: ............... Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro, Imperatriz/MA 

CEP: ........................ 65901-480 

CNPJ: ...................... 26.677.304/0001-81 

Inscrição Estadual: Isento 

Fone: ...................... (99) 3528-4225 

7.6. Da Subcontratação 

7.6.1. Não será admitido a subcontratação ou formação de consórcio para participação ou execução do 

objeto licitatório. 

7.6.1.1. A justificativa para não aceitação, se deve ao fato da empresa contratada estar obrigatoriamente 

licenciada pela UFRN, conforme disposto no item 4 dos requisitos para contratação. 

8. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 
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8.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 1.576.000,00 para o período de 12 (doze) meses. 

8.2. A estimativa de preço da contratação foi realizada pela Equipe de Planejamento da Contratação para 

elaboração do orçamento detalhado, composta por preços unitários e fundamentada em PESQUISA DE 

PREÇOS realizada em conformidade com os procedimentos administrativos estabelecidos na Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualizações e descritos na Consolidação 

das Pesquisas de Preços. 

8.3. Os valores detalhados seguem na tabela a seguir: 

Item Descrição do serviço Qtd. Métrica Valor 

Unitário 

Valor Total 

1 Sustentação e suporte técnico 12 Mês 62.520,39 750.244,68 

2 Atualização das versões dos 

sistemas SIG-UFRN 

3 Serviços 131.968,13 395.904,39 

3 Customização/Migração de 

Dados / Implantação de 

Módulos / Atualização de 

Funcionalidade 

1000 Ponto de 

Função 

773,77 773.770,00 

4 Treinamentos 40 Hora 388,49 15.539,60 

5 Apoio Presencial 6 Serviços 14.115,80 84.694,80 

VALOR TOTAL ANUAL                                                                                 R$ 2.020.153,47 

 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que haja preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

9.2. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade 

e oportunidade da contratação, acompanhada de a realização de pesquisa de mercado que demonstre a 

vantajosidade dos preços contratados para a Administração e dos requisitos estabelecidos no Termo de 

Contrato. 

10. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

10.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice ICTI (Índice de 

Custo da Tecnologia da Informação) mantido pela IPEA (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

10.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
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correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que 

este ocorrer. 

10.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

10.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

10.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

11. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

11.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação 

11.1.1. O regime da execução do contrato será o de Empreitada por Preço Global, e o tipo e critério de 

julgamento da licitação o de Menor Preço por Grupo, baseado nos valores unitários anuais, conforme 

Item 2, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC, deste Termo de Referência. A modalidade de licitação 

será o Pregão Eletrônico. 

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

12.2.1. Para esta contratação, será observada a aplicabilidade do Direito de Preferência – Decreto nº 

7.174/2010 e Lei Complementar nº 123/2006, tendo em vista a Natureza do Serviço, bem como a 

participação de micro e pequenas empresas nos itens de caráter não exclusivo. 

12.2.1.1. O exercício do direito de preferência disposto tanto no Decreto quanto na Lei supracitados, 

será concedido após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances; 

12.2.1.2. Serão observados os sucessivos procedimentos citados no Art. 8º do Decreto 7.174/2010. 

12.3. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação 

12.3.1. A empresa deverá comprovar licenciamento junto à UFRN para direito de uso/exploração dos 

sistemas SIG-UFRN. 

12.3.2. Comprovar aptidão para a prestação de serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com item pertinente, por período não inferior a três anos, 

mediante a apresentação de atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

12.3.3. Um ou mais atestados de capacidade técnica que comprove com êxito: 

12.3.3.1. A realização de serviços de atualização dos sistemas SIG-UFRN, customização, migração de 

dados, implantação de módulos, suporte técnico de nível 2, sustentação técnica dos sistemas SIG-UFRN 

(SIPAC, SIGRH, SIGAA e SIGAdmin) e consultoria técnica; 

12.3.3.2. A execução de, no mínimo, 500 (quinhentos) pontos de função e 120 (cento e vinte) horas de 

treinamentos – todos relacionados aos Sistemas SIG-UFRN; 
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12.3.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo 

menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, 

conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

12.3.5. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados 

de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 

10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

12.3.6. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação 

de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, 

para fins de comprovação técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do 

Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

12.3.7. O atestado deverá possuir informações suficientes para qualificar o seu objeto, bem como 

possibilitar ao CONTRATANTE confirmar sua veracidade junto à instituição emissora do atestado; 

12.3.8. A 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/MPDG n. 05/2017. 

13. DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da futura contratação correrão por conta de dotação orçamentária 

específica, indicada pelo setor competente levando em consideração o Orçamento para o exercício do 

presente ano a ser consignado pela UEMASUL. 

14. DA RESCISÃO 

14.1. O Termo de Contrato decorrente da futura contratação poderá ser rescindido: 

14.1.1. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo do Contrato. 

14.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 

14.1.3. Judicialmente nos termos da Lei. 

14.1.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à futura 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

14.1.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.1.5.3. Indenizações e multas. 

15. ROL DE ANEXOS 



 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

15.1. Anexo I - Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo. 

15.2. Anexo II - Termo de Recebimento Provisório 

15.3. Anexo III - Termo de Recebimento Definitivo 

 

Imperatriz/MA, 05 de setembro de 2022. 

 

 

Murilo Barros Alves 

Coordenador de Tecnologia da Informação – CTI/UEMASUL 

Matrícula nº 00007009-01 

  



 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

ANEXO I  

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 

 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

O Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo registra o comprometimento formal da Contratada em 

cumprir as condições estabelecidas no documento relativas ao acesso e utilização de informações sigilosas da 

Contratante em decorrência de relação contratual, vigente ou não. 

 

Pelo presente instrumento a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO 

MARANHÃO – UEMASUL, autarquia estadual integrante da administração indireta do Estado, criada 

nos termos da Lei nº 10.525 de 3 de novembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.677.304/0001-

81, isenta de inscrição estadual, situada na Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Centro, Imperatriz/MA, 

doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a 

______________________________________, sediada em 

_____________________________________________________________, CNPJ n° 

___________________ doravante denominada CONTRATADA; CONSIDERANDO que, em razão 

do CONTRATO N.º ____________ 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 

e Privacidade 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 abaixo discriminadas. 

1 – 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 e a observância às normas de segurança da informação 

e privacidade por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO 

PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e os Decretos 7.724, de 16 de maio de 2012, e 7.845, 

de 14 de novembro de 2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de 

informação classificada em qualquer grau de sigilo. 

 



 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

2 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: INFORMAÇÃO: 

dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 

contidos em qualquer meio, suporte ou formato.  

INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em 

razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquela abrangida pelas 

demais hipóteses legais de sigilo.  

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula. 

 

3 – 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. 

4 – DOS LIMITES DO SIGILO 

 

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 

I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer 

de ato ou omissão da CONTRATADA; 

II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO; 

III – sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente 

até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e 

tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na 

medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis. 

5 – 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 
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hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas 

INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da 

informação sigilosa sem o consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE.  

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da 

direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL 

sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações. 

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o 

cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos 

documentos comprobatórios. 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção 

da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto 

se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra 

parte em função deste TERMO. 

I – Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como 

todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, 

representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus 

empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à 

CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das 

informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Sexto – A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se 

obriga a: 

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das 

INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para 

nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, 

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; 

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos 

do impedimento, mesmos judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a 

divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros; 

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, 

caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de 

atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e 
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IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas. 

6 – 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. 

7 – 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. 8.666/93. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou 

quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão 

solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da 

economicidade e da moralidade. 

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo 

expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos 

conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua 

concordância no sentido de que: 

I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar 

as atividades da CONTRATADA; 

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela 

CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL. 

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas 

neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser 

exercidos a qualquer tempo; 

IV – Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e 

regulamentação brasileiras pertinentes; 
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V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes; 

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a 

CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste 

TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações 

tipificadas neste instrumento; 

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações, 

conforme definição do item 3 deste documento, 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 ao CONTRATO PRINCIPAL; 

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas 

filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de 

celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

 

9 – FORO 

A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Imperatriz/MA, 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. 

 

10 – ASSINATURAS 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE 

MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito. 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

NOME:________________________            NOME:_________________________ 

CPF:__________________________             CPF:__________________________ 
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ANEXO II 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 
 

 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

CONTRATO Nº xx/aaaa 

CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ xxxxxxxxxxxx 

Nº DA OS/OFB <xxxx/aaaa> 

DATA DA EMISSÃO <dd/mm/aaaa> 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/BENS E VOLUMES DE EXECUÇÃO 

SOLUÇÃO DE TIC 

<Descrição  da  solução  de  TIC  solicitada  relacionada  ao  contrato  anteriormente 

identificado> 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO MÉTRICA QUANTIDADE 

1 <Descrição igual ao da OS/OFB de abertura> <Ex.: PF> <n> 

…    

    

    

    

    

TOTAL DE ITENS  

 

 

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso 

II, alínea “a”, da IN SGD/ME nº 01/2019, atualizada pela IN SGD/ME nº 31/2021, que os 

<serviços / bens> correspondentes à <OS/OFB> acima identificada, conforme definido no 

Modelo de Execução do contrato supracitado, foram recebidos provisoriamente na presente 

INTRODUÇÃO 

O Termo de Recebimento Provisório declarará formalmente à Contratada que os serviços foram 
prestados ou que os bens foram recebidos para posterior análise das conformidades e 
qualidade, baseadas nos requisitos e nos critérios de aceitação definidos no Modelo de Gestão 
do Contrato. 

 

Referência: Inciso XXI, Art. 2º, e alínea “a”, inciso II, art. 33, da IN SGD/ME Nº 1/2019. 

3 – RECEBIMENTO 
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data e serão objetos de avaliação por parte da CONTRATANTE quanto à adequação da 

entrega às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente 

definidos no Modelo de Gestão do contrato. 

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços ocorrerá após a verificação dos 

requisitos e demais condições contratuais, desde que não se observem inconformidades ou 

divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência e do Contrato 

acima identificado que ensejem correções por parte da CONTRATADA. 
 

4 – ASSINATURAS 

FISCAL TÉCNICO 

 
 

<Nome do Fiscal Técnico do Contrato> 

Matrícula: xxxxxx 

 
<Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 

PREPOSTO 

 
 

<Nome do Preposto do Contrato> 

Matrícula: xxxxxx 

 
<Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 
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ANEXO III 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
 

 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

CONTRATO Nº xx/aaaa 

CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ xxxxxxxxxxxx 

Nº DA OS/OFB <xxxx/aaaa> 

DATA DA EMISSÃO <dd/mm/aaaa> 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/BENS E VOLUMES DE EXECUÇÃO 

SOLUÇÃO DE TIC 

<descrição da solução de TIC solicitada relacionada ao contrato anteriormente 

identificado> 

ITE

M 

DESCRIÇÃO DO BEM OU 

SERVIÇO 

MÉTRIC

A 

QUANTIDAD

E 

TOTAL 

1 
<descrição igual à da OS/OFB de 

abertura> 
<Ex.: PF> <n> <total> 

…     

     

TOTAL DE ITENS  

 

 
Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto na alínea “f”, inciso II, e alínea “d”, 

inciso III, do art. 33, da IN SGD/ME Nº 1/2019, alterada pela IN SGD/ME nº 31/2021, que os <serviços 

/ bens> correspondentes à <OS/OFB> acima Identificada foram <prestados/entregues> pela 

CONTRATADA e atendem às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação 

previamente definidos no Modelo de Gestão do Termo de Referência do Contrato acima indicado. 
 

INTRODUÇÃO 

O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente à Contratada que os serviços 
prestados ou que os bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos 
estabelecidos e aos critérios de aceitação. 

 

Referência: Alínea “f”, inciso II, e alínea “d”, inciso III, do art. 33, da IN SGD/ME Nº 1/2019. 

3 – ATESTE DE RECEBIMENTO 
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5 – ASSINATURA 

FISCAL TÉCNICO FISCAL REQUISITANTE 

 
 

 

<Nome do Fiscal Técnico> 

Matrícula: xxxxxxxx 

 
<Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 

 
 

 

<Nome do Fiscal Requisitante> 

Matrícula: xxxxxxxx 

 
<Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 

  

4 – DESCONTOS EFETUADOS E VALOR A LIQUIDAR 

De acordo com os critérios de aceitação e demais termos contratuais, <não> há incidência 
de descontos por desatendimento dos indicadores de níveis de serviços definidos. 

<Não foram / Foram> identificadas inconformidades técnicas ou de negócio que ensejam 
indicação de glosas e sanções, <cuja instrução corre em processo administrativo próprio 
(nº do processo)>. 

Por conseguinte, o valor a liquidar correspondente à <OS/OFB> acima identificada monta 
em R$ <valor> (<valor por extenso>). 

Referência: <Relatório de Fiscalização nº xxxx ou Nota Técnica nº yyyy>. 
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ANEXO II 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

____________________________, xx de xxxxx de xxxx. 

 

Prezados Senhores, 

 

_______________(empresa), com sede na cidade de ____________________, na 

Rua _______________, nº _______, inscrita no CNPJ/MF sob o número 

________________, número de telefone _______________ e endereço eletrônico 

_______________________ neste ato representada por 

_________________________, portador do CPF nº _________________ e RG nº 

_________________, abaixo assinado, propõe a Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, os preços 

infra discriminados, para a Contratação de empresa licenciada nos sistemas SIG-

UFRN para realização de serviços de sustentação e suporte técnico, atualização de 

versão, customização e evolução do sistema, treinamento, apoio presencial e suporte 

especializado para a Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - 

UEMASUL, conforme detalhado nas topologias e especificações constantes no Termo 

de Referência, objeto do Pregão Eletrônico nº 010/2022 - CSL/UEMASUL: 

 

a) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) 

dias, contados a partir da data de sua abertura. 

b) A execução do objeto o início dos serviços, sob demanda, deverá ocorrer no 

primeiro dia útil imediatamente posterior à aprovação conjunta da Ordem de 

Serviço. 

c) Preço Total por extenso R$ ........ (.................................................) 

d) Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, transporte, seguros, comerciais e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

 

Dados Bancários da Empresa 

Razão Social: .................. 

Nome e número do Banco: .................. 

Agência: .................. 

Conta: ....................... 

 

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa 
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ANEXO III 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro  

Comissão Setorial de Licitações UEMASUL – CSL/UEMASUL 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2022 - CSL/UEMASUL  

Prezada Senhora,  

 

 

O abaixo assinado na qualidade de representante legal da Empresa 

________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, com sede na rua 

__________ vem pela presente informar a Vs. Sas., que o Sr.(a) 

____________________, portador do RG nº ______________ e do CPF nº 

__________, é designado para representar nossa empresa na Licitação acima 

referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e 

impugnações, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes 

ao certame 

 

Atenciosamente. 

 

 

________________, xx de xxxxxx de xxxx 

 

 

 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro 

Comissão Setorial de Licitações UEMASUL – CSL/UEMASUL 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2022 - CSL/UEMASUL  

Processo Administrativo nº 0138723/2022-UEMASUL. 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa (RAZÃO SOCIAL), com endereço na (endereço completo, telefone e 

e-mail), (cidade e estado), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (número do CNPJ), pelo seu 

representante legal infra-assinado, Sr. (NOME DOS REPRESENTANTES), portador 

(a) da cédula de identidade nº (NÚMERO DO RG DOS REPRESENTANTES) e do 

CPF nº (NÚMERO DO CPF DOS REPRESENTANTES), vem apresentar Declaração 

Consolidada nos seguintes termos: 

a) Declara, sob as penas da lei, que possui pleno conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação e que concorda com estas; 

b) Declara, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 

(dezesseis) anos e mão-de-obra infantil. 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. [   ]. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

c) Declara ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação definidos no edital, 

para participação do procedimento licitatório, nos termos da Lei, bem como 

responsabiliza-se pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes 

e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante. 

d) Declara, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos 

legais para a sua qualificação e enquadramento como: 

[  ] Microempreendedor Individual (MEI); 

[  ] Microempresa (ME) nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte(EPP), instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e 
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que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

[  ] Normal. 

[  ] Outro: ___________________________________________________________. 

e) Declara, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não foi declarada 

INIDÔNEA, e que não possui fatos supervenientes impeditivos para contratar com a 

Administração Pública. 

e) Declara que se compromete à confidenciabilidade e sigilo em relação a toda e 

qualquer informação relacionada às atividades da UEMASUL que venha a ter 

conhecimento ou acesso em decorrência da prestação do serviço, comprometendo-

se ainda a devida observância da Lei Geral de Proteção de Dados. 

f) Declara que nos valores apresentados na proposta estão inclusos todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, transporte, 

seguros, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

h) Declara, ainda, estar ciente das sanções que lhe poderão ser impostas, 

conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de 

falsidade da presente declaração. 

________________, xx de xxxxxx de xxxx. 

 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 - CSL/UEMASUL-CSL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0138723/2022– UEMASUL  

 

ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO 

E, DE OUTRO LADO, 

____________________ NA FORMA 

ABAIXO. 

 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – 

UEMASUL, autarquia estadual integrante da administração indireta do Estado, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 26.677.304/0001-81, isenta de inscrição estadual, situada na Rua 

Godofredo Viana, nº 1300, Centro, Imperatriz/MA, neste ato representada por sua 

representante legal, _________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º _______________, inscrito(a) no CPF sob o n.º _____________, 

residente e domiciliado(a) na ____________________________, na cidade de 

_________________, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a 

empresa ______________________, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 

________________, Inscrição Estadual n.º _____________, com sede na 

_________________________ ___________________, neste ato representada por 

seu representante legal, __________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ___________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º 

_____________, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o 

presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 010/2022 - 

CSL/UEMASUL, Processo n.º 0138723/2022, submetendo-se as partes aos 

preceitos instituídos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, 

pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pela Lei Estadual nº 

9.529, de 23 de dezembro de 2011, regulamentada pela Lei nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015 e Decreto Estadual nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, assim 

como as demais legislações aplicadas à matéria e ainda pelas condições do Edital e 

às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente CONTRATO tem por objeto Contratação de empresa licenciada nos 
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sistemas SIG-UFRN para realização de serviços de sustentação e suporte técnico, 

atualização de versão, customização e evolução do sistema, treinamento, apoio 

presencial e suporte especializado para a Universidade Estadual da Região Tocantina 

do Maranhão - UEMASUL, conforme detalhado nas topologias e especificações 

constantes no Termo de Referência, com execução indireta pelo regime de 

empreitada de preço unitário, de acordo com o Termo de Referência do Edital do 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2022 - CSL/UEMASUL, e a proposta, partes 

integrantes deste instrumento independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

O valor total deste contrato é de R$ ________ (___________________). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

UEMASUL 

EXERCÍCIO: 2022 

ITEM: 33390400700 

NATUREZA: 3339040 

PLANO INTERNO: 002029 – MANUTSUL – UEMASUL 

FONTE: 103 – RECURSO DESTINADO AO ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICO ESTADUAL 

VALOR 

R$ 2.020.153,47 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do Contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/13. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1. O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 

(sessenta) meses, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a 

Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da 

necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, acompanhada de a 

realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade dos preços 

contratados para a Administração e dos requisitos estabelecidos no Termo de 

Contrato. 

CLÁSULA SEXTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS REQUISITOS DE 

CONTRATAÇÃO 

6.1. Requisitos de Negócio 

6.1.1. A empresa deverá comprovar licenciamento junto à UFRN para direito de 
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uso/exploração dos sistemas SIG-UFRN, visando atender os objetivos estratégicos da 

UEMASUL com utilização dos principais sistemas SIG-UFRN e demais sistemas 

orbitais. 

6.2. Requisitos de Manutenção 

6.2.1. Tempo máximo para atualização de versão de bug-fix: 48 (quarenta e oito) 

horas; 

6.2.2. Tempo máximo para atualização de versão de novas funcionalidades: 120 

(cento e vinte) horas; 

6.2.3. Prazo máximo para resolução de um erro em produção: 32 (trinta e duas) horas; 

6.2.4. Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante em produção: 16 

(dezesseis) horas. 

6.2.5. Os serviços que forem acordados para serem executados como Aprimoramento 

em Sustentação, deverão ter seus prazos negociados previamente entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

6.3. Requisitos de Segurança 

6.3.1. Os serviços serão prestados preferencialmente no ambiente da CONTRATADA, 

podendo eventualmente ser prestados no ambiente da UEMASUL, caso a 

CONTRATADA assim se manifeste; 

6.3.2. Os serviços serão executados nas instalações da CONTRATADA e ocorrerão 

através de acesso seguro VPN (Virtual Private Network) ao ambiente da UEMASUL 

6.3.3. Respeitar todas as legislações vigentes. 

6.4. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 

6.4.1. Os Requisitos de arquitetura tecnológica, software, padrões de 

interoperabilidade, linguagens de programação devem seguir os padrões adotados 

pela SINFO/UFRN para o desenvolvimento dos sistemas SIG. 

6.4.2. Incluir também os seguintes padrões utilizados no Governo Brasileiro, quando 

aplicáveis: 

6.4.2.1. ePWG - Padrões Web em Governo Eletrônico; 

6.4.2.2. ePING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico; 

6.4.2.3. eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico; 

6.4.2.4. ICP Brasil - Infraestrutura de Chaves Públicas – Brasil. 

6.5. Requisitos de Projeto e de Implementação 

6.5.1. Para a medição dos serviços continuados mensais, Sustentação e Suporte 

Técnico, serão auferidas pelo fiscal as atividades realizadas com base nos parâmetros 

de qualidade estabelecidos a partir da emissão da ordem de serviço (considerando 

horas em horas úteis), serão elas: 

6.5.2. Tempo máximo para atualização de versão de bug-fix: 48 (quarenta e oito) 

horas; 

6.5.3. Tempo máximo para atualização de versão de novas funcionalidades: 120 

(cento e vinte) horas; 

6.5.4. Prazo máximo para resolução de um erro em produção: 32 (trinta e duas) horas; 

6.5.5. Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante em produção: 16 
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(dezesseis) horas. 

6.5.6. Os serviços que forem acordados para serem executados como Aprimoramento 

em Sustentação, deverão ter seus prazos negociados previamente entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

6.6. Requisitos de Implantação 

6.6.1. Os serviços serão prestados preferencialmente no ambiente da CONTRATADA, 

podendo eventualmente ser prestados no ambiente da UEMASUL, caso a 

CONTRATADA assim se manifeste; 

6.6.2. Os serviços serão executados nas instalações da CONTRATADA e ocorrerão 

através de acesso seguro VPN (Virtual Private Network) ao ambiente da UEMASUL. 

6.6.3. O serviço de Atualização das versões dos sistemas SIG-UFRN será executado 

conforme abertura de Ordem de Serviço; 

6.6.4. O serviço de Customização / Migração de Dados / Implantação de Módulos / 

Atualização de Funcionalidade será remunerado com base no preço unitário do ponto 

de função multiplicado pelo total de pontos de função medido da Ordem de Serviço 

em que for solicitado; 

6.6.5. Os serviços de Sustentação e Suporte Técnico será remunerado mensalmente 

após apresentação de relatório das atividades realizadas no mês; 

6.6.6. Os serviços de Treinamento e Apoio Presencial serão remunerados após 

homologação do relatório de atividades executadas. 

6.7. Requisitos de Garantia 

6.7.1. 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. 

6.7.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 

do contratante, contados da ciência ou do recebimento da sua via do instrumento 

contratual assinado (termo de contrato e eventualmente termos aditivos ou termos de 

apostilamento), 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. 

6.7.2.1. 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). 

6.7.2.2. 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. 

6.7.2.3. Caso o valor global da proposta da Contratada tenha sido inferior a 80% 

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do 

artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida prestação de garantia adicional, igual 

à diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o 

valor da correspondente proposta. 
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6.7.3. A qualquer tempo, mediante comunicação da Contratada e autorização da 

Contratante, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as 

modalidades previstas neste contrato e o disposto no art. 65, inciso II, alínea “a”, da 

Lei nº 8.666/93. 

6.7.4. 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. 

6.7.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de: 

6.7.5.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

6.7.5.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

6.7.5.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

6.7.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

6.7.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

6.7.6.1. As apólices de seguro-garantia para contratos com o Setor Público, devem 

seguir os atos normativos da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que 

regulamenta o setor, como a CIRCULAR SUSEP - 477 de 30 de setembro de 2013, 

alterada pela CIRCULAR SUSEP Nº 577, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018; CARTA 

CIRCULAR SUSEP/CGCOM – 1 de 2018 e CARTA CIRCULAR SUSEP/CGCOM – 3 

de 2019. Havendo alteração ou novos regulamentos, passam a valer os que estiverem 

vigentes. 

6.7.6.2. As Circulares acima trazem condições contratuais padronizadas, que devem 

ser observadas integralmente. A inclusão das disposições da Circular SUSEP nº 

577/2018 é essencial para a contratação com fornecimento de mão de obra. 

6.7.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica no Banco do Brasil, com correção monetária. 

6.7.8. 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. 

6.7.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

6.7.10. 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. 

6.7.10.1. Sendo seguro-garantia, a vigência da apólice deverá corresponder ao 

período de cobertura do respectivo termo contratual, iniciando com a data de 

assinatura e findando com 90 (noventa) dias após a vigência a que o termo se referir, 
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independentemente de existir outra apólice vigente de outro termo. 

6.7.11. 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. 

6.7.12. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria, promovendo a notificação da Contratada e da seguradora ou da entidade 

bancária dentro do prazo de vigência da garantia, sem prejuízo da cobrança dentro 

do prazo prescricional. 

6.7.13. Será considerada extinta a garantia: 

6.7.13.1. 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; 

6.7.13.2. 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. 

6.7.14. 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. 

6.7.15. As novas funcionalidades implementadas pela CONTRATADA terão garantia 

de 180 (cento e oitenta) dias à partir da data de entrega, sendo que eventuais erros 

provocados pela incorreta implementação, deverão ser corrigidos sem à necessidade 

de nova requisição de implementação. 

6.7.15.1. Todas as novas funcionalidades implementadas pela CONTRATADA e 

homologadas pela CONTRATANTE, entrarão no escopo de serviço de sustentação e 

manutenção do sistema, sem adição de ônus à CONTRATANTE. 

6.7.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista neste Contrato, no Edital e no TR. 

6.7.17. A Contratante não executará a garantia na ocorrência das hipóteses previstas 

nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei 8.666/1993, devendo haver sua devolução à 

Contratada. 

6.7.18. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas na subcláusula anterior ou em descumprimento às previsões do 

Acórdão TCU nº 1.216/2019 -Plenário. 

6.7.19. O fiscal do Contrato deverá cientificar o prestador da garantia acerca da 

abertura de processo de apuração para aplicação de penalidade. 

6.8. Requisitos de Metodologia de Trabalho 

6.8.1. Imediatamente após a assinatura do contrato, o Gestor do Contrato na 

UEMASUL convocará o responsável da CONTRATADA para a reunião de abertura do 

contrato, a qual poderá ser realizada presencialmente ou por meio de 

videoconferência, na qual serão tratados os seguintes assuntos: 

6.8.1.1. Assinatura do Termo de Sigilo e Responsabilidade; 
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6.8.1.2. Esclarecimentos sobre a forma de comunicação a ser adotada entre o Órgão 

e a CONTRATADA; 

6.8.1.3. Esclarecimentos acerca da forma de validação e aceite das medições de 

pontos de função realizadas pela CONTRATADA; 

6.8.1.4. Esclarecimentos acerca dos níveis de serviço previstos no contrato, bem 

como sobre o período de adaptação e ajustes da CONTRATADA ao contrato; 

6.8.1.5. Esclarecimentos relacionados ao funcionamento do Órgão, tais como: horário 

de trabalho, forma de trabalho com a equipe da CONTRATADA, regimento interno do 

Órgão, forma de acesso dos colaboradores da CONTRATADA às dependências da 

UEMASUL e demais informações pertinentes; 

6.8.1.6. Data de início das atividades do contrato; 

6.8.1.7. Demais assuntos relevantes para o início do contrato pela CONTRATADA. 

6.8.2. Essa reunião será registrada em ata, documento que deverá ser assinado por 

todos os presentes e que passará a integrar o contrato. 

6.9. Requisitos de Segurança da Informação 

6.9.1. A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção 

de sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações, contidos em quaisquer 

documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a 

execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou 

utilizar, sob pena da lei, independente da classificação de sigilo dado pela UEMASUL 

a tais documentos. Para tanto, os dados deverão ser manipulados com o 

acompanhamento de um profissional da UEMASUL responsável pela área e também 

por validar o resultado do processo de implantação da área. 

6.9.2. No ato da assinatura do contrato, o representante da CONTRATADA deverá 

assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade. 

6.9.3. Também deverão assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade o Preposto da 

CONTRATADA e cada um dos profissionais técnicos alocados durante a vigência do 

contrato. 

6.9.4. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, 

códigos-fontes, bem como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou 

documentação, assim como dados e/ou metadados trafegados, produtos 

desenvolvidos e entregues, ficando responsável por manter a segurança da 

informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades, e também 

em período posterior ao término da execução dos produtos; 

6.10. Requisitos de direitos autorais e de propriedade intelectual 

6.10.1. Os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao 

software e atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, 

desenvolvidas em decorrência do contrato, sem ônus adicionais a UEMASUL; 

6.10.1.1. O projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fontes, 

dados de identificação dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados do 

contrato, para o caso de instrução de processo de registro do Sistema no Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pela CONTRATANTE; 
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6.10.2. Os direitos permanentes de instalação e uso das customizações e softwares 

desenvolvidos para apoiar a migração de dados, incluindo as licenças de uso das 

ferramentas de produtividade utilizadas para o desenvolvimento do sistema e 

necessárias para sua manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos os arquivos e 

programas necessários ao funcionamento do sistema a partir de ambiente 

computacional único, independentemente do número de servidores, processadores 

utilizados e de usuários simultâneos; 

6.10.3. Os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso do software 

e de arquivos auxiliares, durante todo o período de vigência do contrato, sem ônus 

adicionais a UEMASUL; 

6.10.4. Todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts”, códigos-fontes 

e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são de propriedade da 

UEMASUL, ficando proibida a sua utilização pela CONTRATADA sem a autorização 

expressa da UEMASUL; 

6.10.5. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, 

códigos-fontes, bem como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou 

documentação, assim como dados e/ou metadados trafegados, produtos 

desenvolvidos e entregues, ficando responsável por manter a segurança da 

informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades, e também 

em período posterior ao término da execução dos produtos; 

6.10.6. A UEMASUL cederá os direitos para a proprietária dos Sistemas SIG-UFRN 

para que as evoluções por ela produzidas possam fazer parte do repositório de 

referência das instituições usuárias da solução. 

6.11. Requisitos para transferência de conhecimento 

6.11.1. Conforme A Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, a 

CONTRATADA deverá transmitir aos profissionais da Coordenadoria de Tecnologia 

da Informação – CTI da UEMASUL o conhecimento e tecnologias utilizados nos 

serviços que forem desenvolvidos nos sistemas SIG-UFRN durante a vigência do 

contrato. Isto visa manter a continuidade dos serviços em caso de finalização do 

contrato ou não disposição de recursos financeiros para abertura de novas Ordens de 

Serviços. 

6.11.2. A seguir são elencadas as formas de transferência de conhecimento para os 

serviços a serem contratados: 

 

ETAPA / FASE / ITEM FORMA DE TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 

Atualização das 

versões dos sistemas 

SIG-UFRN 

Relatório com as novas versões disponibilizadas e as 

novas funcionalidades disponíveis em cada. 

Customização / 

Migração de Dados / 

Implantação de 

Apresentação das funcionalidades customizadas, 

atualizadas, implantadas ou dados migrados, além do 

fornecimento de diagramas de entidade-relacionamento, 

código-fonte desenvolvido, matriz de rastreabilidade 
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Módulos / Atualização 

de 

Funcionalidade 

atualizada e relatório de atividades com a descrição do 

que foi realizado. 

Sustentação e Suporte 

Técnico 

Relatório de atividades listando as demandas solicitadas 

no período, descrição do problema e solução aplicada 

acompanhada do código-fonte e alterações realizadas 

em base de dados. 

Treinamentos Relatório do treinamento realizado e disponibilização do 

material utilizado para as capacitações. 

Apoio Presencial Relatório de atividades realizadas durante o apoio 

presencial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MODELO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1. Rotinas de Execução 

7.1.1. Após a assinatura do contrato, o Gestor do Contrato na UEMASUL convocará 

o responsável da CONTRATADA para a reunião de abertura do contrato, a qual 

poderá ser realizada presencialmente ou por meio de videoconferência onde será 

definido: 

7.1.1.1. Projeto de implementação, escopo de trabalho, e de gestão de ordem de 

serviços, com início em até 05 dias corridos após assinatura do contrato. 

7.1.2. O local de prestação de serviço será no endereço principal da UEMASUL 

situada na Rua Godofredo Viana, nº 1300, Centro, CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. 

7.1.2.1. O local de prestação de serviço poderá sofrer alteração. 

7.1.3. Serão realizados os serviços conforme descritos no item 2.1 do termo de 

referência. 

7.1.4. Para a medição dos serviços continuados mensais, Sustentação e Suporte 

Técnico, serão auferidas pelo fiscal as atividades realizadas com base nos parâmetros 

de qualidade estabelecidos a partir da emissão da ordem de serviço (considerando 

horas em horas úteis). 

7.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle 

7.2.1. A quantidade mínima de serviços se refere ao total do item 01 descrito no item 

2.2 do termo de referência. 

7.3. Mecanismos formais de comunicação 

7.3.1. A comunicação oficial se dará através do(s) telefone(s) e/ou e-mail(s) que serão 

informados no preâmbulo do Termo de Contrato, cuja confirmação de recebimento 

deve ser feita em até 02 (dois) dias úteis do seu envio, quando se dará o recebimento 

ficto, estando passível das penalidades previstas neste Contrato a não atualização 

dos contatos telefônico e/ou eletrônico, seja através do CADFOR/MA ou contato direto 

com a Contratante, por meio do e-mail que será disponibilizado pela gestão do 

contrato na primeira Ordem de Serviço emitida. 

7.3.2. Para o início do fornecimento, a Contratante emitirá Ordem de Serviço, que será 
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enviada para o e-mail da contratada. 

7.3.3. É de inteira responsabilidade da Contratada manter os seus dados cadastrais 

atualizados, não podendo alegar, sob hipótese alguma, qualquer desconhecimento 

referente aos mecanismos formais de comunicação. 

7.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

7.4.1. 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. 

7.4.2. 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 no 

ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO. 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos; 

8.2. 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; 

8.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a 

proposta aceita, conforme inspeções realizadas; 

8.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis; 

8.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos 

preestabelecidos em contrato; 

8.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 

fornecimento da solução de TIC; 

5.1.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC 

por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e 

8.8. 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; 

8.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam 

as mais adequadas; 
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8.11. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 

contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN 

SEGES/MP n. 5/2017. 

8.12. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada. 

8.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

8.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

8.15. Cientificar à Procuradoria Jurídica da UEMASUL, órgão de representação 

judicial do Estado na IES, para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela Contratada; 

8.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

8.17. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, §§ 5º e 7º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

8.18. Recusar com a devida justificativa, qualquer serviço prestado fora das 

especificações constantes neste Contrato e no Termo de Referência. 

8.19. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento 

executado em desacordo com o contrato. 

8.20. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade 

nos serviços e nos ambientes de trabalho. 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Indicar formalmente preposto aceito pela administração apto a representá-la junto 

à contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato; 

9.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de 

Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual; 

9.3. 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 e 

responsabilizar por; 

9.4. 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; 

9.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

9.6. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica 

composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para 

fornecimento da solução de TIC; 
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9.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de 

fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato; e 

9.8. 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; 

9.9. Executar os serviços conforme especificações deste Contrato, do Termo de 

Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Contrato, no Termo de Referência e em sua 

proposta; 

9.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

9.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.13. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros. 

9.14. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 

que integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 

9.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

9.17. 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 § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

9.19. Manter o endereço, contato telefônico e eletrônico, dados do CADFOR/MA 

permanentemente atualizados, sob pena de aplicação de penalidades. A 



 
 
 

Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro. CEP. 65901- 480 – Imperatriz/MA. Fone: (99) 3528-4225 

C.N.P.J 26.677.304/0001- 81 – Criada nos termos da Lei nº 10.525, 03.05.2016 

CSL/UEMASUL 
Folha Nº   
Proc. Nº 0138723/2022 
Rubrica   

comunicação oficial se dará através do(s) telefone(s) e/ou e-mail(s) informados no 

preâmbulo do Termo de Contrato, cuja confirmação de recebimento deve ser feita em 

até 02 (dois) dias úteis do seu envio, quando se dará o recebimento ficto, estando 

passível das penalidades previstas no Termo de Referência e no Termo de Contrato 

a não atualização dos contatos telefônico e/ou eletrônico, seja através do 

CADFOR/MA ou contato direto com a Contratante; 

9.20. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

9.21. Assumir a responsabilidade pelas obrigações fiscais e os recolhimentos de 

imposto, taxas, contribuições e demais ônus federais, estaduais e municipais, bem 

como toda e qualquer despesa que incida ou venha a incidir sobre a execução do 

objeto, que não tenha sido objeto de ressalva em outras cláusulas, inclusive as de 

natureza trabalhista, previdenciária, comercial, frete e deslocamentos; 

9.22. Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua ação, omissão, culpa ou dolo, quando da execução dos serviços 

contratados; 

9.23. Prestar todas as informações e esclarecimentos que forem solicitados pela 

Contratante no prazo estabelecido. 

9.24. Não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições, de contrato, do termo de referência, das especificações técnicas, bem 

como de tudo o que estiver contido nas normas pertinentes. A existência e a atuação 

da fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

Contratada no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre em conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. 

9.25. As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do art. 3º da 

Lei 8.666/93 deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. 

9.26. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93; 

9.27. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. Critérios de Aceitação 

10.1.1. Os serviços objeto deste Contrato deverão ser executados obedecendo o 

seguinte Acordo de Nível de Serviço: 

    Acordo de Nível de Serviço (SLA)  
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Item Descrição Condição de execução Margem 

Aceitável 

1 Tempo máximo 

para atualização 

de versão de bug-

fix: 48 horas. 

Verificação qualitativa de cada demanda 

finalizada, isto é, avaliar se o 

problema/erro apresentado na demanda 

foi solucionado de forma efetiva. 

100% 

2 Prazo máximo 

para resolução de 

um erro em 

produção: 36 

horas. 

Verificação qualitativa de cada demanda 

finalizada, isto é, avaliar se o 

problema/erro apresentado na demanda 

foi solucionado de forma efetiva. 

100% 

3 Prazo máximo 

para resolução de 

um erro crítico em 

produção: 16 

horas. 

Verificação qualitativa de cada demanda 

finalizada, isto é, avaliar se o 

problema/erro apresentado na demanda 

foi solucionado de forma efetiva. 

100% 

 

10.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 

10.2.1. A metodologia de avaliação e qualidade está estabelecida conforme tabela 

abaixo: 

ETAPA / FASE / 

ITEM 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Sustentação e 

Suporte Técnico. 

Verificação qualitativa de cada demanda finalizada, 

avaliando se o problema/erro apresentado na demanda foi 

solucionado de forma efetiva e se o suporte negocial foi 

prestado. 

Atualização das 

versões dos sistemas 

SIG-UFRN. 

Verificação e testes da versão atualizada, do sistema 

solicitado, em ambiente de homologação. 

Customização Execução de testes funcionais em ambiente de 

homologação. Avaliação do relatório de atividades contendo 

descrição das customizações realizadas, diagramas de 

entidade-relacionamento e contagem de pontos de função. 

Migração de Dados Verificação quantitativa e qualitativa dos dados migrados. 

Avaliação do relatório de atividades. 

Implantação de 

Módulos / 

Atualização de 

Funcionalidade. 

Verificação e validação, por meio de testes funcionais, de 

todas as funcionalidades disponíveis do respectivo módulo 

implantado/atualizado. 

Treinamentos Avaliação do relatório técnico de capacitação dos usuários. 
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Apoio Presencial Avaliação de relatório técnico acerca do objeto tratado com 

a visita técnica. 

 

10.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 

Sustentação e suporte técnico 

Item Descrição 

 

 

Finalidade 

Corresponde ao serviço mensal de apoio de profissionais 

especializados para retirar dúvidas de utilização do sistema, 

fluxos e mapeamento dos processos, apoio ao helpdesk da 

CONTRATANTE retirando dúvidas das funcionalidades, 

dúvidas decorrentes de treinamentos dos sistemas, serviço de 

resposta de dúvidas por e-mail, ou chamado em sistema, e 

demais apoios na área de negócio e de funcionalidades dos 

sistemas. Também estão inclusos nesse os serviços de análise, 

depuração, correção de erros técnicos de código-fonte 

licenciado, atualizações dos sistemas em produção com as 

correções de erros ou novas versões lançadas, extração de 

relatórios diretamente da base de dados, atualização de 

ambientes de treinamento e homologação. Intervenções na 

base de dados, quando necessário, através da execução de 

comandos na base de dados, ou da indicação do comando a 

ser executado pela CONTRATANTE para resolução de um 

problema ou atualização de informação não suportada pela 

aplicação. Execução da política de gerência de configuração 

das versões em repositório de códigos-fonte em local indicado 

pela CONTRATANTE 

 

 

 

Meta a cumprir 

1. Tempo máximo para atendimento de Suporte Técnico de 

Nível 2: 08 (oito) horas úteis. 

2. Tempo máximo para atualização de versão de bug-fix: 48 

(quarenta e oito) horas úteis; 

3. Tempo máximo para atualização de versão de novas 

funcionalidades: 120 (cento e vinte) horas úteis; 

4. Prazo máximo para resolução de um erro em produção: 32 

(trinta e duas) horas úteis; 

5. Prazo máximo para resolução de um erro crítico/bloqueante 

em produção: 16(dezesseis) horas úteis. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL e acompanhamento 

de chamado aberto em sistema eletrônico. 

Forma de 

acompanhamento 

Verificação qualitativa de cada demanda finalizada, avaliando 

se o problema/erro apresentado na demanda foi solucionado de 

forma efetiva e dentro do prazo. 
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Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 

Cálculo. 

Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor 

estabelecido no contrato de prestação de serviços. 

Início da 

Vigência. 

05 dias após assinatura do contrato. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanções 

1. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, 

no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor 

do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

2. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de 

atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o 

valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao 

percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades; 

3. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, incidente no caso de inexecução total; 

4. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato 

superior a 90 (noventa) dias, poderá a Administração rescindir 

o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de 

Licitações. 

 

Atualização das versões dos sistemas SIG-UFRN 

Item Descrição 

Finalidade Fornecer à UEMASUL o serviço de atualização das versões dos 

sistemas SIG-UFRN, como os sistemas SIGAA, SIPAC, SIGRH 

e Sistemas Orbitais e ficando à cargo da UEMASUL o repasse 

da contribuição de desenvolvimento e inovação - CDI 

Meta a cumprir 30 dias úteis por sistema. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL. 

Forma de 

acompanhamento 

Através de sistema de acompanhamento de chamados 

técnicos. 

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado 

Mecanismo de 

cálculo 

Cada Ordem de Serviço será valorada de acordo com o valor 

estabelecido no contrato de prestação de serviços. 

Início da Vigência A partir da emissão da O.S. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor. 
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Sanções 

1. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, 

no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor 

do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

2. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de 

atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o 

valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao 

percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades; 

3. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, incidente no caso de inexecução total; 

4. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato 

superior a 90 (noventa) dias, poderá a Administração rescindir 

o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de 

Licitações. 

 

Customização/Migração de Dados/Implantação de Módulos / Atualização de 

Funcionalidade 

Item Descrição 

Finalidade Aprimoramentos das funcionalidades existentes, 

desenvolvimento de novas funcionalidades e módulos. Realizar 

a transferência de dados dos sistemas legados da instituição 

para o novo sistema implantado. Atualização de 

funcionalidades específicas dos sistemas SIG-UFRN 

(SIGAdmin, SIPAC, SIGRH, SIGAA e Demais Sistemas). 

Meta a cumprir Prazo de execução da atividade será estabelecido de acordo 

com a estimativa de pontos de função discriminada na OS e 

conversão estabelecida no Roteiro de Métricas de Software do 

SISP – Versão 2.0. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL. 

Forma de 

acompanhamento 

Execução de testes funcionais em ambiente de homologação. 

Avaliação do relatório de atividades contendo a descrição das 

customizações realizadas, diagramas de entidade-

relacionamento e contagem de pontos de função. 

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado. 

Mecanismo de 

cálculo 

Cada OS será verificada e valorada de acordo com o 

quantitativo estimado multiplicado pelo valor unitário do item. 

Início da Vigência A partir da emissão da O.S. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor. 
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Sanções 

1. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, 

no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor 

do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

2. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de 

atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o 

valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao 

percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades; 

3. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, incidente no caso de inexecução total; 

4. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato 

superior a 90 (noventa) dias, poderá a Administração rescindir 

o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de 

Licitações. 

Treinamentos 

Item Descrição 

 

 

 

Finalidade 

Compreende o treinamento das funcionalidades dos módulos 

dos sistemas. Esses treinamentos englobam uma visão geral 

do sistema, bem como a explanação sobre as principais 

funcionalidades. O treinamento deverá ser solicitado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, de acordo com pauta 

que deverá ser acordada. As partes acordarão com a data/hora 

da realização da atividade. O treinamento poderá ser realizado 

de forma web (EaD) ou presencial ordenado em conjunto com 

o item Apoio Presencial. 

Meta a cumprir O prazo de execução da atividade será estabelecido 

respeitando o prazo de solicitação de 20 (vinte) dias de 

antecedência e na funcionalidade alvo do treinamento. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL. 

Forma de 

acompanhamento 

Avaliação do relatório técnico da atividade executada, das 

reuniões e/ou do registro das reuniões. 

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado. 

Mecanismo de 

cálculo 

Cada OS será verificada e valorada de acordo com o 

quantitativo estimado multiplicado pelo valor unitário do item. 

Início da Vigência A partir da emissão da O.S. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor.  

 

 

1. Notificação; 

2. Advertência; 
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Sanções 3. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, 

no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor 

do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

4. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de 

atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o 

valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao 

percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades; 

5. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, incidente no caso de inexecução total; 

6. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato 

superior a 90 (noventa) dias, poderá a Administração rescindir 

o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de 

Licitações. 

 

Apoio Presencial 

Item Descrição 

Finalidade Deslocamento de um funcionário da CONTRATADA, pelo 

período de 5 (cinco) dias, para execução de atividades in loco. 

Nos casos de solicitação de deslocamento de gestores da 

CONTRATADA, para reuniões gerenciais, esse período é 

limitado em 2 (dois) dias. 

Meta a cumprir 5 (cinco) dias para o deslocamento de analistas e técnicos da 

CONTRATADA; 

2 (dois) dias para o deslocamento de gerentes e diretores da 

CONTRATADA. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço emitida pela UEMASUL. 

Forma de 

acompanhamento 

Avaliação do relatório técnico relacionado ao objeto tratado na 

visita técnica. 

Periodicidade Quando demandado e limitado pelo quantitativo contratado. 

Mecanismo de 

cálculo 

Cada OS será verificada e valorada de acordo com o 

quantitativo estimado multiplicado pelo valor unitário do item. 

Início da Vigência A partir da emissão da O.S. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Dentro do prazo estabelecido em O.S. – 100% do valor. 

 

 

 

 

1. Notificação; 

2. Advertência; 

3. Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento), por dia de atraso, 

no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor 
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Sanções 

do inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades; 

4. Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de 

atraso, no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o 

valor do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao 

percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades; 

5. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, incidente no caso de inexecução total; 

6. No caso de atraso na entrega ou inexecução do contrato 

superior a 90 (noventa) dias, poderá a Administração rescindir 

o contrato, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei de 

Licitações. 

 

10.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no 

pagamento 

10.4.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

10.4.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

10.4.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.4.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

10.4.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.4.1.5. Cometer fraude fiscal; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitido a subcontratação ou formação de consórcio para participação 

ou execução do objeto licitatório. 

11.1.1. A justificativa para não aceitação, se deve ao fato da empresa contratada estar 

obrigatoriamente licenciada pela UFRN, conforme disposto no item 4 dos requisitos 

para contratação. 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 

aplicando-se o índice ICTI (Índice de Custo da Tecnologia da Informação) mantido 

pela IPEA (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) exclusivamente para 

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
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CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo. 

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. Independente dos sistemas de acompanhamento e supervisão exercidos 

diretamente pela CONTRATADA para os níveis de atendimento dos serviços 

contratados, a UEMASUL, por meio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

– CTI exercerá supervisão e acompanhamento da execução do contrato e dos 

serviços prestados, a fiscalização do contrato será exercida pelo servidor Joaquim 

Paulo de Almeida Junior, matrícula n° 00006815-01, Coordenador de Ensino e 

Aprendizagem designado especialmente para este fim. 

13.2. A execução das Ordens de Serviço será monitorada e fiscalizada pela equipe 

da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI da UEMASUL, formada por 

servidores do Órgão, cuja responsabilidade é o atendimento às áreas de negócio no 

que diz respeito ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas de informação. 

13.3. Entre as diversas funções de acompanhamento e supervisão a serem exercidas 

pela UEMASUL, destacam-se: avaliação da qualidade dos serviços realizados, 

homologação dos produtos gerados, validação de contagens de pontos de função e 

demais atividades previstas na Metodologia de Gestão e Desenvolvimento de 

Sistemas da UEMASUL. 

13.4. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da UEMASUL não eximirá a 

CONTRATADA de responsabilidade na execução do contrato. 

13.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

13.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

13.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
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convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO 

14.1. As Ordens de Serviço somente serão aceitas e liberadas para pagamento 

quando todas as condições a seguir forem verdadeiras: 

14.1.1. Toda a documentação obrigatória listada na Ordem de Serviço tiver sido 

entregue e aceita; 

14.1.2. A qualidade do serviço tiver sido avaliada e aceita pela área de TI; 

14.1.3. O serviço tiver sido homologado e aceito pelo fiscal do contrato; 

14.1.4. A contagem detalhada dos pontos de função tiver sido avaliada e aceita pela 

UEMASUL, no caso Customização / Migração de Dados / Implantação de Módulos. 

14.2. Sendo verdadeiras todas as condições acima, o Fiscal Requisitante e o Gestor 

do Contrato farão o ateste (aceite definitivo), apondo suas assinaturas no Termo de 

Recebimento Definitivo, que será então passível de faturamento. 

14.3. Eventuais erros que sejam detectados posteriormente em ambiente de 

produção, decorrente das funcionalidades desenvolvidas neste contrato, serão 

reportados em Ordens de Serviço especial para itens em garantia, a qual não implicará 

em ônus para a UEMASUL. 

14.4. Após o término de cada ordem de serviço, a CONTRATADA apresentará, para 

ateste, o Relatório de Atividades contendo a descrição dos serviços executados na 

mesma. O relatório de atividades poderá ser referente a uma ou mais ordens de 

serviço. Após o ateste do Gestor do Contrato da UEMASUL, a CONTRATADA emitirá 

nota fiscal/fatura no valor correspondente à execução do serviço de todas as Ordens 

de Serviço aceitas no período de referência, devidamente convertidos para Reais 

(R$), encaminhando a referida nota fiscal/fatura a UEMASUL, para aceite e 

pagamento. 

14.5. Para a realização do pagamento de que trata este item, a CONTRATADA deverá 

fazer constar da nota fiscal/fatura emitida sem rasura e em letra legível, o nome do 

banco, o número da agência e da respectiva conta bancária. O pagamento será 

realizado em moeda corrente, mediante emissão de ordem bancária para crédito em 

conta da contratada, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao do aceite da nota 

fiscal/fatura. 

14.6. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados 

a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada. 

14.6.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.7. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

14.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
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ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, 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. 

14.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

14.11. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CEI para 

verificar a manutenção das condições de habilitação. 

14.12. Constatando-se, junto ao CEI, 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. 

14.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta o CEI/MA 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. 

14.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

14.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

14.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao CEI. 

14.17. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CEI, 

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. 

14.17.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

14.18. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
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faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

14.19. Os pagamentos serão realizados somente via ordem bancária e, de acordo 

com a tramitação formal, não sendo reconhecidos quaisquer outros tipos de 

documentos de cobrança, tais como duplicatas, boletos e/ou outros tipos de títulos. A 

responsabilidade pela baixa de qualquer cobrança apontada em cartórios de títulos e 

protestos ou equivalentes, será de total responsabilidade da Contratada. 

14.19.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6/100)/365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

14.20. Para agilizar o processo de pagamento, devem ser informados na Nota Fiscal 

de Venda os dados bancários da Contratada. 

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 

Nome:........UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO 

– UEMASUL. 

Endereço: ............... Rua Godofredo Viana, 1.300– Centro, Imperatriz/MA 

CEP: ........................ 65901-480 

CNPJ: ...................... 26.677.304/0001-81 

Inscrição Estadual: Isento 

Fone: ...................... (99) 3528-4225 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no 

pagamento 

15.1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

15.1.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

15.1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

15.1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.1.5. Cometer fraude fiscal; 
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15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

15.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida (valor da contratação /empenho), até o limite de 30 

(trinta) dias corridos. 

15.2.3. Multa compensatória variando de 10% (dez por cento) até 30% (dez por cento) 

sobre o valor total da contratação (empenho), no caso de inexecução total do objeto 

da contratação (valor empenhado); 

15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, considerando a faixa 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

15.2.5. 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; 

15.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão com o 

consequente descredenciamento do CADFOR/MA pelo prazo de até cinco anos, 

conforme Decreto Estadual nº 36.170, de 18 de setembro de 2020; 

15.2.7. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também 

é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa deste 

Contrato e do Termo de Referência. 

15.2.8. 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; 

15.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 

15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

15.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

15.5. 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. 

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
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valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados 

judicialmente. 

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Estado ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

15.8. 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. 

15.9. 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. 

15.10. 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. 

15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADFOR/MA, CEI/MA 

e SINC-CONTRATA do TCE/MA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 

16.1. O Termo de Contrato decorrente da futura contratação poderá ser rescindido: 

16.1.1. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Termo do Contrato. 

16.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 

16.1.3. Judicialmente nos termos da Lei. 

16.1.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-

se à futura CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

16.1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

16.1.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
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16.1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.1.5.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos 

legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do 

Estado, obedecendo ao prazo previsto na Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca desta Cidade de Imperatriz, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 

E por estarem desta forma ajustados e contratados, assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo, 

para que produza os seus reais e jurídicos efeitos. 

 

Imperatriz, ___ de _________ de 20XX. 

 

 

CONTRATANTE: _____________________________ 

 

 

CONTRATADO: _____________________________ 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME: ______________________  

CPF: ________________________ 

 

NOME: ______________________  

CPF: ________________________ 


