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PREGÃO ELETRÔNICO 
Nacional 

0047.2021.CEL.PE.0009.APAC 
Órgão comprador: AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA

 
 

PREÂMBULO 
 

1 - Objeto 

Selecionar a proposta comercial mais vantajosa para: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas Legados e
Sustentação de Ambiente Operacional, de acordo com as especificações, quantidades e unidades de serviço constantes no
Termo de Referência.

2 - Calendário de eventos: 

Data de início de propostas: 14/12/2021 14:00
Prazo para formalização de consultas: 28/12/2021 15:30
Prazo para o envio da proposta: 28/12/2021 15:30
Início da sessão de disputa de lances: 28/12/2021 15:40

3. Detalhamento dos itens: 

Item Descrição Quantidade
Unidade
de
medida

Quantidade
de tempo

Unidade
de
tempo

1 (4911334) - SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS - NA
ESPECIALIDADE DE ANALISE DE SISTEMAS 

Prazo de entrega ou execução: CONFORME EDITAL

504,0000 UN 12,0000 MES

2 (4911385) - SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS - NA
ESPECIALIDADE ANALISE DE REDES E SEGURANCA 

Prazo de entrega ou execução: CONFORME EDITAL

168,0000 UN 12,0000 MES

RECIFE, [14/12/2021 10:02:56|dd/MM/yyyy HH:mm,pt-BR|datetime]

Atenciosamente 
PE - INTEGRADO 

Você recebeu este e-mail porque está cadastrado no sistema de Compras e Licitações do Governo do Estado de Pernambuco - PE-Integrado
(www.peintegrado.pe.gov.br). Caso deseje cancelar o recebimento de e-mails, envie uma solicitação para suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, com o motivo do
cancelamento e o número do CNPJ/CPF

Paradigma Business Solution 

 

http://www.paradigmabs.com.br/
jessica.mesquita
Realce

jessica.mesquita
Realce
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 0047.2021.CEL.PE.0009.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO n° 0009/2021 
 

EDITAL 
 

PREÂMBULO: 

 

O Estado de Pernambuco, por intermédio da AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC, através da 

Pregoeira Jéssica Santos Mesquita, designada através da Portaria nº 829, publicada no Diário Oficial do Estado 

de Pernambuco, edição do dia 17/04/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que em 

atendimento à solicitação contida no Processo n° 0031300019.002825/2021-51 do Sistema Eletrônico de 

Informações - SEI!, e Solicitação de Compra n° 540101000242021000054 registrada no Sistema PE-Integrado, 

oriundas da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC, com a respectiva autorização da 

autoridade competente, realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE, sob o regime de execução indireta, a ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação - Internet, de acordo com Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 12.986/06, Decreto Estadual nº 

32.539/08, Lei Complementar nº 123/06, Lei Estadual nº 12.525/03, Decreto Estadual n° 42.191/2015, Decreto 

Estadual n° 45.157/2017, Decreto Estadual nº 45.140/17, e respectivas alterações, aplicando-se 

subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, a realizar-se no local e horário a seguir: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: XX/XX/2021, às XX horas e XX minutos 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: XX/XX/2021, às XX horas e XX minutos 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: XX/XX/2021, às XX horas e XX minutos 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: PE-INTEGRADO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.peintegrado.pe.gov.br 

Dados para contato 

Pregoeiro (a): Jéssica Santos Mesquita E-mail: cel@apac.pe.gov.br 

Fone: (81) 3183.1051/1056  

Endereço: Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Bairro de Santo Amaro / Recife - PE / CEP. 50.040-000 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília - DF. 

 

OBSERVAÇÃO: 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. 

RECOMENDA-SE QUE AS LICITANTES INICIEM A SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO COM 
TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da
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1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC, compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas Legados e Sustentação de Ambiente 

Operacional, de acordo com as especificações, quantidades e unidades de serviço constantes no Termo de 

Referência, e conforme as especialidades relacionadas abaixo: 

 

LOTE ÚNICO 

Código do 
E-fisco 

Descrição do item Especialidades/USS 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
USS Mensal 

Valor Mensal Valor Anual 

(A) (B) C = (A x B) D = (C x 12) 

491133-4 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE DE 
ANALISE DE SISTEMAS 

Análise de Sistemas (USS-1) R$ 76,50 504 R$ 38.556,00 R$ 462.672,00 

491138-5 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE ANALISE 
DE REDES E SEGURANCA 

Análise de Rede e Segurança 
(USS-2) 

R$ 76,50 168 R$ 12.852,00 R$ 154.224,00 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 51.408,00 R$ 616.896,00 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 616.896,00 (seiscentos e 

dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais), conforme média de cotações de preços, registradas via sistema 

PE-Integrado - conforme Solicitação de Compra anexa ao processo. 

 

2.2. Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta contratação correrão no presente exercício por 

conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

Unidade Orçamentária: 0313 - APAC 

Programa de Trabalho: 18.122.0440.4352.0000 

Natureza de Despesa: 3.3.90 

Fonte de Recursos: 0101000000 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e que 

estejam obrigatoriamente cadastrados no PE-Integrado.  

 

3.2. O interessado deverá realizar o cadastramento junto ao sistema PE-INTEGRADO, no endereço 

www.peintegrado.pe.gov.br, através do link “Cadastre-se no sistema”; 

 

3.2.1. Após a conclusão do cadastro online, o interessado deverá entrar em contato com o suporte por meio 

do e-mail suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, para dar continuidade ao processo de credenciamento com 

envio eletrônico dos documentos comprobatórios descritos no site citado e recebimento do login pessoal de 

acesso ao sistema; 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da
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3.2.2. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo do Estado, devidamente justificado; 

3.2.3. Para fins de credenciamento e operacionalização do sistema PE-INTEGRADO, indica-se que as licitantes 

utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância desta disposição; 

3.2.4. Em caso de dificuldade durante o credenciamento ou na operacionalização do sistema, as licitantes 

deverão entrar em contato com a Gerência de Sistemas Integrados de Gestão - GESIG pelo telefone: (81) 

3183-7721. 

 

3.3. A participação nesta licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado. 

 

3.3.1. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo à Administração a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros; 

3.3.2. O credenciamento da licitante e de seu representante legal implica a responsabilidade legal pelos atos 

praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

 

3.4. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas 

neste Edital. 

 

3.5. A licitante enquadrada como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor 

individual - MEI deverá declarar-se no sistema eletrônico como tal, informando que cumpre os requisitos de 

habilitação, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na documentação comprobatória da                                                                    

regularidade fiscal e/ou trabalhista. 

 

3.6. A ausência da informação prevista no item 3.4 não impedirá a participação da Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual no processo licitatório, porém será considerado que abdicou 

do exercício das referidas prerrogativas previstas na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual sujeitará a 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.8. Não poderão participar deste Pregão: 

 

3.8.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com o órgão, 

nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.8.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do art. 7º da Lei nº 

10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.8.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da
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3.8.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.8.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.8.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

3.8.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por 

ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa jurídica 

que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o prazo que 

apontar a decisão condenatória;  

3.8.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 
4. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR MEIO ELETRÔNICO 
 
4.1. Tendo em vista as disposições do Decreto Estadual n° 45.157/2017, que trata da utilização do meio 

eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Estadual, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, o presente processo licitatório será instruído 

exclusivamente por meio do SEI! e Sistema de Compras Eletrônicas PE-Integrado, salvo decisão em contrário, 

devendo a proposta ajustada e documentos de habilitação do(s) licitante(s) convocado(s) serem encaminhados 

eletronicamente para o e-mail da CEL/APAC constante do preâmbulo deste Edital, na forma que dispõe os itens 7 

(da Proposta) e 13 (Dos documentos de habilitação) e seus subitens deste instrumento convocatório. 

 

4.2. O acesso à íntegra do processo eletrônico para vista pessoal do interessado, mediante solicitação escrita de 

vista aos autos, pode ocorrer por intermédio da disponibilização do sistema informatizado de gestão - SEI! ou 

por acesso à cópia do documento, preferencialmente, em meio eletrônico. 

 

5. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

5.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília - DF.  

 

5.2. As sessões serão processadas em dias úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas. 

 

5.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais, 

municipais e demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que influam no horário de 

funcionamento do órgão licitante. 

5.2.2. Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema, a data 

e horário para retomada do pregão. 

5.2.3. Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação digitalizados serão 

computados em horas úteis, no período de 08h às 17 horas. 

5.2.4. Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos por 

tempo igual ao que faltava para sua complementação. 

 

5.3. Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de adequação de 

horário por motivos de administração interna, os horários previstos no item 5.2 poderão ser alterados, cabendo 

ao pregoeiro informar previamente às licitantes a alteração e a nova data e horário para retomada do pregão, 

através do Sistema PE-INTEGRADO. 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da
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6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidade, devendo 

protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, devendo o 

órgão licitante julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

 

6.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar a petição, em campo próprio no 

sistema, até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública. 

 

6.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até 

decisão definitiva a ela pertinente. 

 

6.4. A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será disponibilizada eletronicamente, até a 

abertura do pregão, podendo, tal comunicação, ser feita na própria sessão, fazendo-se o registro na ata. 

 

6.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras estabelecidas neste item ou 

fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. 

 

6.6. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail da Comissão, identificado no preâmbulo 

deste Edital. 

 

6.7. O Pregoeiro disponibilizará a resposta aos pedidos de esclarecimentos por email e no Painel de Licitações 

(www.licitacoes.pe.gov.br), até um dia útil antes da data limite para abertura da sessão pública. 

 

7. DA PROPOSTA 

 

7.1. A licitante deverá encaminhar proposta de preços não identificada, expressa em moeda nacional, em 

algarismos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados no preâmbulo do 

Edital, quando então se encerrará automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

7.2. A proposta de preços será elaborada, com base no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), de acordo 

com o Modelo de Proposta (Anexo E do Termo de Referência). 

 

7.3. A licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS do Lote para o qual pretende concorrer, os quais serão 
totalizados automaticamente pelo sistema, resultando no preço final; 
 

7.4. Deverão estar incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução 

do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, 

custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da
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7.5. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, sendo facultado à licitante retirar ou substituir a 

proposta anteriormente encaminhada até a abertura da sessão. 

 

7.6. As propostas terão validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração da licitante.  

 

7.6.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

 

8. DA ABERTURA E DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

8.1. A licitação será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, 

ficando responsável por eventuais ônus decorrentes da perda de negócios causada pela inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por motivo de desconexão. 

 

8.4. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista neste instrumento convocatório, passando o 

Pregoeiro a examiná-las. 

 

8.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

8.6. Será desclassificada a proposta que contenha elementos que permitam a sua identificação. 

 

8.7. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

9. DA FASE DE LANCES 

 

9.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes classificadas deverão estar conectados ao 

sistema eletrônico e poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

9.2. O sistema eletrônico não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

9.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

 

9.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da
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9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor provenientes de licitantes distintas, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

9.6. Salvo se houver evidente erro material, não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 

licitante desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 

 

9.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá, justificadamente, excluir lance oriundo de evidente erro 

material, alegado pelo respectivo licitante. 

 

9.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no endereço 

www.peintegrado.pe.gov.br. 

 

9.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento dos lances, emitido 

pelo pregoeiro no sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de 0 (zero) segundo até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

 

10.1. O Pregoeiro deverá negociar os preços apresentados pelas licitantes, podendo encaminhar contraproposta 

diretamente àquela que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. 

 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

 

10.3. O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação promovida pelo Pregoeiro.  

 

10.4. Após a fase de lances, se a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, e houver proposta de Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 

mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.4.1. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem 

classificado poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo 

sistema eletrônico, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 

situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será 

adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 
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10.4.2. Não sendo vencedora a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 

Individual mais bem classificado, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as 

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

10.4.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 

sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

10.4.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, a licitação prossegue com as demais 

licitantes. 

 

11. DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

11.1. O Pregoeiro verificará se a licitante que apresentou o menor preço final se enquadra em uma das vedações 

previstas nos itens 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 e 3.8.7 deste Edital, através de consulta aos sites abaixo elencados. Caso 

reste configurada a ocorrência de alguma das vedações 

elencadas, a licitante será DESCLASSIFICADA, devendo o pregoeiro repetir este procedimento 

conforme sejam procedidas as convocações, de acordo com a ordem de classificação. 

 

a) Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco 

(http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade) 

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) 

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) 

 

11.2. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA DE 

PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do Anexo E do Termo de Referência - 

Modelo de Proposta de Preços, juntamente com os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO 

DIGITALIZADOS, para fins de exame de aceitabilidade do preço e de sua habilitação, enviando-os para o e-mail 

da Comissão indicado no preâmbulo deste Edital, no prazo MÁXIMO de 01 (um) dia útil, contado a partir da 

solicitação do Pregoeiro, na forma a seguir: 

 

11.2.1. O licitante convocado poderá fazer o envio da proposta legível e dos documentos de habilitação para 

o e-mail constante do preâmbulo deste Edital e no prazo estabelecido, das seguintes formas: 

 

11.2.1.1. Caso a empresa licitante ou seu representante legal possua assinatura digital, baseada em 

certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, poderá 

encaminhar para o endereço de e-mail da CEL/APAC a Proposta de Preços e os documentos de habilitação 

assinados digitalmente, sem necessidade de encaminhar à CEL/APAC via impressa dos mesmos. 

 

11.2.1.1.1. Os documentos nato-digitais e assinados digitalmente são considerados originais para todos 

os efeitos legais. 

11.2.1.1.2. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples.  
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11.2.1.2. Caso a empresa licitante ou seu representante legal não possua assinatura digital, deverá 

encaminhar a proposta de preços e os documentos de habilitação digitalizados para o e-mail constante do 

preâmbulo deste Edital e providenciar a entrega da proposta e documentação original impressa ao 

endereço da CEL/APAC, na forma do item 15.2 deste Edital.  

 

11.2.2. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos 

necessários à classificação e habilitação previamente digitalizados; 

11.2.3. A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como verdadeiras suas 

propostas, declarações e atestados; 

11.2.4. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis; 

11.2.5. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25mb (vinte e cinco) megabytes; 

11.2.6. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão dos 

documentos encaminhados por email, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

causada pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro no sistema; 

11.2.7. A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de 

habilitação DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 11.2, será desclassificada ou 

inabilitada do certame, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

11.3. A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços e dos documentos de habilitação, cabendo ao 

Pregoeiro informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação e divulgação da 

aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 

 

12. DA ANÁLISE DA PROPOSTA 

 

12.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com 

o valor estimado e com as especificações técnicas do objeto. 

 

12.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Estado de 

Pernambuco ou de pessoas físicas ou jurídicas com a expertise necessária, contratados para este fim. 

 

12.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

12.2.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido. 

 

12.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, 

para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 

12.2.3. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global superiores aos estimados ou com preços 

manifestamente inexequíveis. 
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12.2.3.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 

meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 

mercado do objeto deste Pregão; 

 

12.2.3.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 

8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

 

12.2.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de preços quando o 

preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o compõem necessitarem de ajustes para 

adequação aos valores estimados, conforme disposto no item 12.3 deste instrumento convocatório. 

 

12.3. Eventuais falhas formais ou materiais da proposta, assim consideradas aquelas que não impedem a 

caracterização do objeto nos termos desta licitação, deverão ser corrigidas pela licitante, sob pena de 

desclassificação caso não sejam corrigidas. 

 
12.3.1. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências na proposta apresentada, durante a 

análise da aceitação da proposta, o Pregoeiro poderá determinar à licitante, mediante diligência, a promoção 

de ajustes na proposta, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação.  

12.3.2. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global; 

12.3.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 

 

12.4. Decidida a aceitação da proposta, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação da licitante classificada em 

primeiro lugar, mediante a verificação da documentação exigida neste Edital. 

 

12.5. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro retomará a sessão pública para convocar a licitante detentora da 

melhor oferta subsequente a fim de apresentar a proposta de preços e os documentos de habilitação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

 

13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos, nos 

termos e prazo previstos neste Edital: 

 

13.1. Habilitação Jurídica: 

 

13.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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13.1.2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

 

13.1.3. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº 

8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo II do Edital. 

 

13.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

13.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente 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, ou Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa; 

 

13.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, comprovada 

através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

 

13.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal - CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Caso a 

licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de Pernambuco; 

 

13.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

 

13.2.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 

13.3. Qualificação Técnica: 

 

As empresas licitantes deverão comprovar a qualificação técnica por meio de: 

 
13.3.1. Para comprovação de aptidão para a execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação 

(quantificados em Unidade de Serviço de Sustentação), deverá(ão) ser apresentado(s) pela empresa licitante 

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA com quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) das 

quantidades anuais da USS-1, conforme descrito no item 13.3.1.1 e com quantidade igual ou superior a 20% 

(vinte por cento) das quantidades anuais da USS-2, conforme descrito no item 13.3.1.2, que correspondem 

aos maiores quantitativos de serviços deste Termo de Referência, ou seja, deverá ser comprovado 20% do 

total anual de 6.048 USS - 1, e 20% do total anual de 2.016 USS - 2. 
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13.3.1.1. Para efeito do item 13.3.1., será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais 

atestados apresentados, respeitando o mínimo destacado em cada tipo de serviço separadamente. 

 

13.3.2. A comprovação descrita no item 13.3.1 será através da apresentação de ATESTADOS DE CAPACIDADE 

TÉCNICA fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante 

prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

 
13.3.3. Os Atestados de Capacidade Técnica, descrito(s) no item 13.3.1, deverão comprovar a experiência na 

execução de serviços de sustentação de sistemas de informação nas tecnologias abaixo: 

 

13.3.1.1. Para o Serviço de Análise de Sistemas USS-1, comprovação de ao menos 2 (dois) dos seguintes 

subitens: 

• Linguagens de Programação: JavaScript, PHPe Phyton; 

• Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados:  MySQL ou PostgreSQL;  

• Frameworks de desenvolvimento PHP: ScriptCase, Laravel, React e Django;  

 

13.3.1.2. Para o Serviço de Análise de Rede e Segurança, comprovação de ao menos 2 (dois) dos seguintes 

subitens: 

• Suporte a ambiente operacional com Windows Server, Linux; 

• Suporte a ambiente de virtualização em Hyper-V e VMWare; 

• Suporte a Firewall Fort, PFSENSE; 

• Suporte a Switch de borda, redes wi-fi e cabeamento estruturado.  

 

13.3.1.3. Só serão computados os atestados que apresentarem a execução de serviços de sustentação de 

sistemas de informação nas tecnologias listadas no subitem 13.3.1.1. 

 
13.1.4. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser apresentados em papel timbrado da empresa 

emissora, devidamente assinado(s) pelo sócio ou representante da empresa, e deverão conter, no mínimo, as 

seguintes informações: identificação, CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica e do responsável pela 

emissão do atestado, identificação do licitante, descrição clara dos fornecimentos/serviços. As informações 

que não constarem dos respectivos atestados poderão ser complementadas por meio de declaração, em 

papel timbrado da empresa, ou mesmo cópia do instrumento de contrato ou documentação equivalente, se 

for o caso. 

 
13.1.5. Na análise dos requisitos de Habilitação Técnica das licitantes, a Gerência de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - GTIC da APAC, na condição de demandante e especializada na contratação, será 

consultada e emitirá parecer técnico, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a partir do recebimento da 

solicitação. 

 

13.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

13.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 

(caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação 
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judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o plano 

de recuperação concedido ou homologado em juízo; 

 

13.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe 

(processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio;  

 

13.4.2.1. A certidão descrita no subitem 13.4.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência 

ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 13.4.1) contiver a 

ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.  

13.4.2.2. Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos eletrônicos (PJe), é 

necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de recuperação concedido ou 

homologado em juízo.  

 

13.4.2.2.1. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão considerados 

válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso em lei ou 

em norma infralegal, ficando a licitante responsável por juntar a respectiva comprovação. 

 

13.4.2.2.2. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de 

acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de 

seu domicílio. 

 

13.4.3. Comprovação de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado 

da licitação para o respectivo lote, através da apresentação de Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 

da proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93. 

 

13.4.4. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) 

meses da data fixada para recebimento. 

 

13.4.4.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros no órgão competente e estar 

devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.  

 

13.4.4.2. A boa situação da empresa será comprovada através dos Índices de Liquidez Geral (LG) e 

Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1,0 (um) extraídos do Balanço Patrimonial, que poderão vir 

calculados pela licitante, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

AC + ARLP 
Liquidez Geral = -------------------- ≥ ( maior ou igual ) 1,0 

PC + PELP 
 

AC 
Liquidez Corrente = -------- ≥ (maior ou igual) 1,0 

PC 
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 Onde:  

AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; 

 
13.4.4. Declaração de Enquadramento Fiscal - ME/EPP/MEI - conforme modelo constante do 
Anexo III deste Edital, para as empresas que se enquadrarem nessa situação. 

 

14. Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação 

 

14.1. Quando da convocação da licitante para apresentação dos documentos de habilitação, a qualquer tempo, 

os documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira 

deverão remontar à data da sessão de abertura do certame, demonstrando-se que, à época da licitação, a 

licitante reunia as condições de habilitação. 

 

14.1.1. Se os documentos indicados no item 14.1, na data da convocação, encontrarem-se com prazo de 

validade expirado, ou tenham sofrido alterações, devem ser também apresentados novos documentos que 

comprovem a manutenção das condições de habilitação; 

 

14.2. Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista devem encontrar-se válidos na data da convocação. 

 

14.3. Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os 

documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua emissão, 

exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que terá validade de 180 

(cento e oitenta) dias da sua expedição. 

 

14.3.1. Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados da 

federação ou internacional, a licitante ficará responsável por juntar a respectiva comprovação. 

 

14.4. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição aos 

documentos relacionados neste Edital. 

 

14.5. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma 

restrição. 

 

14.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista da Microempresa, da 

Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual, 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, para regularização da documentação, para pagamento 

ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

14.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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14.8. O Certificado de Registro de Fornecedores - CRF, emitido pela Gerência de Cadastro de Fornecedores, 

Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco (CADFOR-PE) substitui os 

documentos de habilitação enumerados nos itens 13.2.1. a 13.2.6. e 13.4.1 deste Edital (Regularidade Fiscal e 

Trabalhista e Certidão de Falência) quanto às informações disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria 

Executiva de Administração no sítio www.sad.pe.gov.br/seadm, assegurado às demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes do CADFOR-PE. 

 

14.9. Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 

14.10. Será inabilitada a licitante que apresentar declaração ou documentação falsa, que deixar de apresentar 

quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as 

restrições relativas à regularidade fiscal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedores Individuais, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, e o disposto no item 14.8.  

 

14.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

 

14.12. O Pregoeiro poderá efetuar consulta, no portal de compras governamental e nas páginas oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões, acerca da regularidade fiscal e trabalhista da licitante classificada 

provisoriamente em primeiro lugar, bem como a situação cadastral no CADFOR-PE. A licitante que estiver com 

documentação vencida no CADFOR-PE poderá encaminhar as certidões atualizadas para o Pregoeiro, através do 

e-mail da Comissão, constante do preâmbulo deste Edital. 

 

14.13. Em caso de participação de licitantes estrangeiras, as exigências de habilitação serão atendidas mediante 

a apresentação de documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.  

 

14.13.1. Caso seja vencedora a licitante estrangeira, como condição para assinatura do contrato, deverão os 

documentos apresentados ser traduzidos por tradutor juramentado e autenticados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

 

14.13.2. A autenticação em cartório será dispensada quando se tratar de documento público e o respectivo 

país for signatário da Convenção de Haia, sendo, neste caso, necessário apenas o apostilamento do 

documento em cartório. 

 

15. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

 

15.1. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora em sessão pública. 

 

15.2. Após ser declarada classificada e habilitada, a licitante deverá apresentar os documentos anteriormente 

encaminhados por email na via original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou 
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cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão, ou, ainda, 

através de publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

15.2.1. Os documentos mencionados no item 15.2 deverão ser entregues por via postal ou diretamente ao 

Pregoeiro ou à Comissão, no endereço indicado no preâmbulo do Edital, no período de 08h às 12 horas e de 

13h às 17 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar de sua notificação, prorrogável por razões de fato ou 

de direito, no interesse da Administração. 

 

15.2.2. A não entrega dos documentos originais ou autenticados conforme subitem acima torna sem efeito a 

decisão do Pregoeiro que declarou a licitante vencedora, retornando o processo à fase de negociação para 

exame das ofertas subsequentes, na ordem de classificação, submetendo-a às penalidades previstas neste 

Edital. 

 

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

16.1. Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformada com o resultado poderá manifestar, 

imediata e motivadamente, ao final da sessão pública, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, 

através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da motivação do recurso, sendo-lhes então 

concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar no sistema eletrônico memoriais contendo as razões do recurso. 

 

16.1.1. As motivações para interposição de recurso deverão ser registradas no sistema em até 10 (dez) 

minutos após a declaração do vencedor. 

 

16.1.2. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

 

16.1.3. As razões do recurso e das contrarrazões deverão ser anexadas em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

 

16.2. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos deste processo 

licitatório franqueada aos interessados. 

 

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso, e a adjudicação 

do objeto à licitante vencedora. 

 

16.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

16.5. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro, que, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado para decisão final. 
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16.6. Não serão conhecidos recursos apresentados em desacordo com as regras estabelecidas neste item ou fora 

do prazo e horário legal ou, ainda, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado 

no processo para responder pelo proponente. 

 

16.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 

vencedora. 

 

16.8. Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade 

competente para a homologação. 
 

17. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

17.1. O Licitante vencedor deverá, em estrito cumprimento e observância as condições e exigências contidas no 

Termo de Referência e seus anexos - Anexo I deste Edital, executar os serviços ora licitados, cumprindo fielmente 

o contido no referido Termo. 

 

18. PRAZO DE VIGÊNCIA, GESTÃO, ASSINATURA E CONDIÇÕES DO CONTRATO 

 

18.1. O prazo total previsto para execução dos serviços objeto desta contratação é de 12 (doze) meses, contados 

a partir da assinatura do contrato. 

 

18.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do mesmo, podendo ser 

prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 

8.666/93. 

 

18.3. A Fiscalização do Contrato ficará a cargo do servidor Thiago Luiz Vale Silva, matrícula n° 10.060-9, Analista 

de Meteorologia, e a gestão contratual ficará a cargo do servidor Nilson Nigro Botelho Filho, matrícula 10.198-2, 

Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 

18.4. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação 

da CONTRATANTE, para assinatura do Contrato. 

 

18.4.1. Quando o participante vencedor não assinar o Contrato, é facultado a CONTRATANTE convocar os 

participantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme previsão legal. 

18.4.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante 

seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Contratante.  

 

18.5. A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR. 

 

19. DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL  

 

19.1. O preço somente poderá ser reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data fixada para apresentação 

da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo 

IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003. 
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19.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá pleitear o 

reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo 

tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

 

19.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente à prestação 

dos serviços, após comprovação do pagamento dos salários dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao 

mês da competência da prestação dos serviços, e do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência 

vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 

 

20.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação; 

 

20.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista neste 

instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito e atualizado no Cadastro de Fornecedores do 

Estado de Pernambuco - CADFOR; 

 

20.3.1. Para o vencedor do certame que ainda não for cadastrado no CADFOR, ou, se cadastrado, estiver com 

seus dados desatualizados, deverá efetuar seu registro ou atualização, conforme orientações constantes no 

link http://www.portais.pe.gov.br/web/seadm/no-cadfor , enviando a documentação ali requerida para o e-

mail cadfordigital@sad.pe.gov.br (novo cadastro) ou para o e-mail gecad@sad.pe.gov.br (atualização). 

 

20.4. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

20.5. Na referida nota fiscal/fatura devem ser apresentados os quantitativos para os serviços prestados, para o 

mês de referência. 

 

20.6. Junto à referida nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Execução dos Serviços 

do mês de referência. 

 

20.7. O pagamento somente será efetuado após o atesto do servidor responsável pela gestão do Contrato. 

 

20.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, 

fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data prevista para o pagamento e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde: 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da



 

 
_______________________________________________________________________________________________________________

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 
Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 

 

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 atualização financeira = 0, 0001644, assim apurado: 

I = (TX) / 365; I = (6/100) / 365; I = 0,0001644  

TX = Percentual da taxa anual do índice de atualização financeira aplicável ao objeto. 

 

20.9. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da 

ocorrência. 

 

20.10. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos, inclusive quaisquer tributos, sejam eles 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução 

do contrato. 

 

20.12. O preço unitário e total para esta licitação compreendem as únicas remunerações devidas. 

 

21. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS DURANTE O PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL 

21.1. Com fundamento na Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 42.191/2015, a licitante ficará impedida de 

licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

 

21.1.1. Apresentar documentação falsa; 

21.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.3. Falhar na execução do contrato; 

21.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.5. Deixar de entregar documentação exigida no contrato; 

21.1.6. Cometer fraude fiscal; 

21.1.7. Fazer declaração falsa. 

 

21.2. O retardamento da execução previsto no subitem 21.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA: 

21.2.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do contrato, após 7 

(sete) dias, contados da data para prestação constante na ordem de serviço ou fornecimento. 

21.2.2. Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços definidos no 

contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de execução do 

contrato e quando verificado prejuízo para a Administração. 

 

21.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o 

subitem 21.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 21.6. 

 

21.4. A falha na execução do contrato prevista no subitem 21.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se 

enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 3 do item 21.6 desta cláusula, respeitada a graduação 

de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 
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Tabela 1 

Grau da 

infração 

Pontos da 

infração 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 

21.5. O comportamento inidôneo previsto no subitem 21.1.4 estará configurado quando a CONTRATADA 

executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 

8.666/1993. 

 

21.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 

estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais): 

 

Tabela 2 

Grau Correspondência 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

 

Tabela 3 

Item Descrição Grau Incidência 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado por 

outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratados. 

6 Por dia e por 

tarefa 

designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 

contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 

justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, 

lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou 1 Por item e por 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da



 

 
_______________________________________________________________________________________________________________

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 
Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 

 

materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia. ocorrência 

Para os itens a seguir, deixar de: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 

ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 

funcionários. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade 

fiscalizadora. 

3 Por item e por 

ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos 

estipulados. 

1 Por dia 

 

21.7. As multas estabelecidas no contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com outras sanções, 

sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

21.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - 

PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015. 

 

21.9. 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. 

 

21.10. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser 

efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta 

não for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 

 

21.11. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será 

descontada da garantia contratual eventualmente exigida. 

 

21.12. Caso a faculdade prevista no item 21.10 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia 

eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos 

devidos ao contratado. 

 

21.13. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 21.11 e 21.12 acima, 

o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento da comunicação oficial. 

 

21.14. Decorrido o prazo previsto no item 21.13, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial. 
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21.15. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 

multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação 

da contratante. 

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

As obrigações das partes estão previstas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

 

23. DA RESCISÃO 

 

A contratação poderá ser rescindida nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade. 

 

24.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer meio 

de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco. 

 

24.3. A presente licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou será anulada, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos 

termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.4. A anulação da licitação induz à invalidação da eventual contratação dela decorrente. 

 

24.4.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

 

24.5. A participação das licitantes nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 

 

24.6. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital. 

 

24.7. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PE-INTEGRADO e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

24.8. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I - Termo de Referência (TR); 

 Anexo A do TR - Modelo de Boletim de Execução de Sustentação de Sistemas; 
Anexo B do TR - Modelo de Termo de Confidencialidade e Sigilo; 
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Anexo C do TR - Modelo da Declaração de Vistoria Técnica; 
Anexo D do TR - Declaração de pleno conhecimento do objeto; 
Anexo E do TR - Modelo de Proposta de Preços. 

Anexo II - Declaração de que não Emprega Menor de Idade 

Anexo III - Declaração de Enquadramento de ME/EPP/MEI 

Anexo IV - Orçamento Estimado (Solicitação de Compra) 

Anexo V - Minuta do Contrato 

 

24.9. Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei nº 

8.666/93, e demais normas que regem a matéria. 

 

24.10. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão 

licitante, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

25. DO FORO 

 

25.1. Fica eleito o foro do Recife - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Recife, 26 de novembro de 2021. 

 

Jéssica Santos Mesquita 

Presidente e Pregoeira - CEL/APAC 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
 

 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, 

compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas Legados e Sustentação de Ambiente Operacional, de acordo com 

as especificações, quantidades e unidades de serviço constantes neste Termo de Referência, e conforme as 

especialidades relacionadas abaixo: 

 

 
LOTE ÚNICO 

Código do 
E-fisco 

Descrição do item Especialidades/USS 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
USS Mensal 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

(A) (B) C = (A x B) D = (C x 12) 

491133-4 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE DE 
ANALISE DE SISTEMAS 

Análise de Sistemas (USS-1) 76,50 504 38.556,00 462.672,00 

491138-5 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE ANALISE 
DE REDES E SEGURANCA 

Análise de Rede e Segurança (USS-2) 76,50 168 12.852,00 154.224,00 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 51.408,00 616.896,00 

 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. Contexto 
 

De forma a cumprir sua missão institucional de maneira eficiente, a Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC utiliza 

fortemente a tecnologia da informação através de diversos sistemas de informação e de infraestrutura tecnológica e que, 

juntos dão suporte à tomada de decisões na gestão de recursos hídricos do Estado de Pernambuco, tais como: 

 

• Sistema de Gestão de Outorga;  

• Sistema de Monitoramento Hidrológico;  

• Sistema de Monitoramento Metereológico;  

• Sistema de Fiscalização de uso da água;  

• Sistema de Segurança de Barragens; 

• Integração com bases de dados de agências de recursos hídricos do governo federal e outros estados, e; 

• Ambiente Operacional (DATA CENTER) da APAC. 
 
A APAC vem encontrando dificuldades para atender à crescente demanda por sistemas de informação devido, 

principalmente, ao seu quase inexistente quadro funcional da área de Tecnologia da Informação.  

 

Diante das dificuldades apontadas, a referida contratação faz-se necessária para permitir a manutenção e disponibilização 

dos sistemas de informação em tempo real da climatologia do Estado de Pernambuco, considerando que sua interrupção pode 

ser calamitosa para o Estado no tocante ao comprometimento de serviços essenciais como previsão do tempo e o constante e 

permanente monitoramento de barragens, como exemplos. 

 

2.2. Da Inaplicabilidade da Métrica Ponto de Função e da contratação por USS 

 

O Ponto de Função é uma unidade de medida de software reconhecida pela ISO para estimar o tamanho e o esforço na 
construção de um sistema de informação, baseando-se nas funcionalidades percebidas pelo usuário do sistema. 

 

De acordo com o Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função (parte 01, capítulo 02, pág. 02) do IFPUG 

(International Function Point Users Group), as organizações podem aplicar a Análise de Pontos de Função como: 
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1. Uma ferramenta para determinar o tamanho de um pacote de software adquirido, através da contagem de 
todas as funções incluídas no pacote; 

2.  Uma ferramenta para ajudar os usuários a determinarem os beneficios de um pacote aplicativo para sua 
organização, através da contagem das funções que correspondam especificamente aos seus requisitos; 

3. Uma ferramenta para medir as unidades de um produto de software, a fim de dar suporte a análises de 
qualidade e produtividade; 

4. Um meio para estimar custo e recursos requeridos para o desenvolvimento e manutenção do software; ou, 

5. Um fator de normalização para a comparação de software. 

 
Os sistemas legados, por exemplo cito os Sistemas de Monitoramento de Barragens e de Monitoramento Metereológico, 

necessitam de forma ininterrupta e contínua da execução de serviços de suporte e manutenção, os quais são serviços 

operacionais, básicos e cotidianos de adaptações e consertos nas funcionalidades desenvolvidas de modo a garantir a plena 

funcionalidade destas soluções e atender aos interesses do Estado. 

 
Esses serviços de manutenção, suporte e operacionalização de sistemas legados, por serem cotidianos, não possuem 

demandas determinadas ou determináveis, somando-se a isso o fato de que boa parte da documentação destes sistemas 

se encontram em processos de revisão/atualização, não estando plenamente disponíveis para a construção de artefatos 

possíveis de contabilizar os pontos de função a serem consumidos. 

 
É cediço que os principais objetivos da Análise de Pontos de Função são medir uma funcionalidade requisitada e seu esforço 

para construí-la, bem como medir novos projetos de desenvolvimento de sistemas. Assim, não há previsibilidade da 

demanda anual de forma a sistematizar e deflagrar um processo licitatório com segurança de que todos os serviços possam 

ser executados de acordo com o volume econômico disponível em cada contrato utilizando-se a métrica de ponto de 

função. 

 

Portanto, conclui-se que a métrica de Ponto de Função não se aplica à prestação de serviços ora requeridos pela APAC 
para a sustentação dos seus sistemas legados e manutenção do seu ambiente operacional. 
 
Diante disso, a APAC está adotando o modelo de contratação de serviços especializados na modalidade presencial, 

utilizando Unidades de Serviços de Sustentação (USS) para o dimensionamento de suas demandas, com aferição e medição 

de produtividade e qualidade por meio de indicadores de níveis mínimos de serviços, com o intuito de impedir o paradoxo 

ineficiência-lucro, seguindo a recomendação do Parecer nº 0298/2013, da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco - 

PGE. 

 

2.3. Alinhamento Estratégico 

 
A APAC possui como missão “Executar a Política Estadual de Recursos Hídricos, planejar e disciplinar os usos múltiplos da 

água em âmbito estadual, realizar monitoramento hidrometeorológico e previsões de tempo e clima no Estado.” (Lei n° 

14.028 de 26 de março de 2010). 

 
Para o alcance de tal objetivo é necessário o aprimoramento da Gestão de Recursos Hídricos através da otimização de 

processos e das atividades. Para o alcance desses resultados, é necessário o investimento na melhoria permanente do 

apoio, da gestão e da manutenção da ação governamental, incluindo o planejamento, coordenação, avaliação e controle 

das ações. A APAC desenvolveu um planejamento estratégico de TIC com o intuito de garantir que as metas e objetivos 

de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC estejam totalmente alinhados aos objetivos e metas da APAC, e dentre 

os seus objetivos está o de “entregar e manter soluções de tecnologia da informação relacionadas à Gestão de Recursos 

Hídricos do Estado de Pernambuco”. 

 

Diante disso a APAC necessita de investimentos em Tecnologia da Informação, para atender às demandas críticas da 
Agência. 

 

2.4. Resultados a serem alcançados 

2.4.1. Objetivos Gerais 

Como resultado geral e como produto final desta contratação, pretende-se a evolução qualitativa dos produtos 

de TIC desenvolvidos e mantidos pela APAC, a melhoria de suas funcionalidades, a redução das manutenções 
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corretivas. Espera-se também que a APAC tenha condições de direcionar os esforços dos seus servidores para a 

realização de atividades pertinentes a suas atribuições, incluindo-se a administração eficaz de demandas 

oriundas das demandas da população, formulação de planos e projetos, gerenciamento eficiente do uso dos 

recursos tecnológicos, cumprimento das metas acordadas com a alta gestão e o atendimento adequado ao seu 

público alvo. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

• Dar a eficiência necessária do ambiente de tecnologia, provendo a infraestrutura de softwares e sistemas, 

promovendo uma maior disponibilidade dos sistemas, compativel com o nível de serviço demandado; 

• Atender de forma rápida e precisa as solicitações da área de TIC, mantendo o ambiente de sistemas e 
serviços atualizados; 

• Suprir as necessidades de especialistas para os serviços e a capacitação do corpo funcional, em virtude do 
repasse necessário dos corretivos e evoluções aplicadas a solução do problema demandado. 

 

 
2.5. Justificativa sobre a contratação por lote: 

 

De acordo com o § 1º do art. 23 da Lei 8.666/1993, como regra, as contratações devem ser divididas em tantas parcelas 

quanto possível, desde que seja técnica e economicamente viável. No contexto da APAC, foi identificada a viabilidade 

técnica para o parcelamento dos serviços especializados de tecnologia da informação em: (1) serviços de sustentação de 

sistemas legados; (2) desenvolvimento de novos sistemas; (3) sustentação do ambiente operacional da APAC; (4) serviços 

de Service Desk (Central de Serviços); e (5) impressão departamental. Nesse sentido, já existem contratos ou estão sendo 

planejados/realizados processos licitatórios específicos para cada um desses serviços. 

 
Como consta em seu objeto, este processo de contratação, em específico, tem como finalidade a contratação de serviços 

especializados de sustentação de sistemas da APAC, contemplando desenvolvimento, manutenção, bem como 

infraestrutura de tecnologia da informação, incluindo serviços de operação e suporte técnico de segurança da informação, 

administração de redes de comunicação e de bancos de dados. Ante o exposto, o objeto da presente contratação está 

estruturado em um lote único. No contexto dos serviços dessa natureza, apesar de existirem níveis de especialização 

(subgrupos de serviços), do ponto de vista técnico, não representa uma alternativa viável a prestação de cada subgrupo 

de serviço por contratos distintos, em virtude da interdependência e da correlação das suas atividades. Ante o exposto, o 

objeto da presente contratação está estruturado em um lote único. 

 

 
2.6. Justificativa da não admissão da participação de empresas em Consórcio 

 

Não será admitida a participação de empresas interessadas que se apresentem sob a forma de consórcio, uma vez que 
considerando as características do objeto desta licitação, é comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, que, 
em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes 
para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais.  

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é 
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade técnica ou relevante vulto, em que empresas, 
isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação necessários. 

 

3. QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

3.1. Da necessidade da contratação 

Os serviços de sustentação de sistemas serão medidos por Unidades de Serviços de Sustentação - USS, de forma a espelhar 

as especificidades de cada grupo de atividades distinto e flexibilizar sua alocação. Essas atividades serão realizadas por 

profissionais com diversas especialidades e competências. Para atender a essa demanda e realizar o cálculo de diferentes 

serviços, o total de USS foi obtido conforme a tabela abaixo. 

 
ITEM DE SERVIÇO USS ESPECIALIDADE E-fisco (*) QTD MÉDIA 

DE USS POR 
MÊS 

QTD USS 
POR ANO 

 
SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO 

USS-1 Análise de Sistemas 491133-4 504 6.048 

USS-2 Análise de Redes e Segurança 491138-5 168 2.016 
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(*) Foi levada em conta uma média de 21 dias úteis por mês. 

 

Para fins desta contratação, a CONTRATANTE adotou a equivalência onde 01 (uma) hora de trabalho corresponde a 01 

(uma) Unidade de Serviço de Sustentação (USS). Apenas as Unidades de Serviço efetivamente homologadas pela APAC 

serão pagas. 

 

3.2. Base para dimensionamento das atividades. 

 
Para se chegar ao dimensionamento das atividades por perfil (análise de sistemas, análise de redes e segurança), foi 

realizado um levantamento das demandas da APAC, no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 (1 

ano), das solicitações de serviço (demandas) correspondentes a cada uma das já referidas especialidades, conforme 

relacionado na coluna Quantidade de Demandas Anual. 

 

Para se chegar no esforço estimado anual (coluna Esforço Estimado Anual) foi multiplicado o somatório das demandas 

realizadas no ano anterior (coluna Quantidade de Demandas Anual) por um valor médio de atendimento (coluna Esforço 

Médio Requerido em USS) atribuido de acordo com o grau de complexidade correspondente a cada tipo de perfil. Dessa 

forma chegamos ao esforço estimado anual (coluna Esforço Estimado Anual), de onde se calcula o esforço estimado 

mensal (coluna Esforço Estimado Mensal) que serve como parâmetro para o dimensionamento dos quantitativos para a 

contratação (coluna Estimado para a Contratação). Esse quantitativo foi baseado em um valor proporcional às horas de 

uma pessoa que trabalha 8 horas por dia em 21 dias ao mês, correspondendo sempre ao múltiplo de 168 para cada perfil. 

Esse dimensionamento facilita à CONTRATADA na alocação dos profissionais correspondentes à execução dos serviços, 

agregando uma maior agilidade na execução das demandas solicitadas pela CONTRATANTE. 

 
O dimensionamento dos serviços está organizado no quadro a seguir e está relacionado aos perfis a serem contratados 
neste termo de referência. 
 

Atividade 
Quantidade de 

Demandas anual 

Esforço médio 
requerido em 

USS 

Esforço Estimado 
Anual 

Esforço Estimado 
Mensal 

Estimado 
Anual para a 

contratação 

Análise de sistemas      

Demandas realizadas 196                    30 5.880 490 6.048 

Análise de Redes e Segurança      

Demandas realizadas   60                     28 1.680 140 2.016 

 

4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

A licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, e critério de julgamento menor preço 

por lote único, regida pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e 

legislações aplicáveis. O regime de execução dos serviços objeto do presente contrato é o de execução indireta.  

 
5. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

O valor estimado para esta contratação é de R$ 616.896,00 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais), 

conforme média de cotações de preços em anexo, registradas via sistema PE-Integrado,  e os recursos financeiros para 

fazer face às despesas decorrentes da presente contratação no atual exercício correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

 

Unidade Orçamentária (UO): 0313 - APAC 
UG: 540101 - APAC 
Programa de Trabalho: 18.122.0440.4352.0000 
Natureza da despesa: 3.3.90 
Fonte de Recurso: 0101000000 
Ficha Financeira: Serviços de Informática 

 
6. AMBIENTE DE SISTEMAS E DE REDE DA APAC 

6.1. Ambiente de Sistemas 

6.1.1. Alguns dos sistemas, cuja sustentação são objeto desta contratação, estão hospedados no ambiente 
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computacional da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) e outros no próprio DATA CENTER da 

APAC, cabendo, no caso dos sistemas hospedados na ATI, à ela mesma a disponibilidade e segurança desses 
sistemas e à APAC a manutenção/sustentação dos serviços. 

 

6.2. Sistemas em Produção 

 
• Sistema de Gestão de Outorga: 

Esse módulo contempla todos os dados e processos relativos aos pleitos de outorga, inclusive no que tange a 
disponibilização de relatórios com filtros específicos, gráficos, exportação de tabelas de dados compatíveis com 
o padrão Agência Nacional de Águas - ANA (CNARH), visualização em mapa (SIG) dos usos cadastrados, dentre 
outras funções que facilitem a gestão dos processos de outorga. 
 
Através desse módulo, o usuário pode solicitar remotamente a regularização dos usos de recursos hídricos a 
partir do cadastro e solicitação da outorga das interferências nos corpos de água de domínio do estado 
(construção de obra hídrica, captações, lançamento de efluentes, regularização de barramentos, alteração de 
curso d’água, etc.). 

 

• Sistema de Monitoramento Hidrológico:  

Este módulo dispõe de funcionalidade que permite a realização de importação, de forma automática dos dados 

relativos à quantidade de água nos reservatórios, a partir do sistema da ANA. Dispõe de funcionalidade que 

permita gerenciar e demonstrar de forma visual, o status das informações. 

 

• Sistema de Monitoramento Metereológico: 

 Consiste em realizar o acompanhamento dos dados meteorológicos da APAC. Compõe-se de cadastro, 
armazenamento, acesso e utilização dos dados dos sensores meteorológicos utilizados pela Agência 
Pernambucana de Águas e Clima. 

 

• Sistema Fiscalização de uso da água: 

Este módulo dispõe de funcionalidade que permite aos usuários externos fazerem uma solicitação de demanda 
no site da APAC acerca de uma fiscalização ou denúncia. A demanda é registrada a partir de 04 (quatro) grupos: 
ouvidoria (cidadão), órgãos públicos ou da sociedade civil (MPPE, comitês de bacias e demais), usuários de água, 
ou outros setores da APAC. No momento de solicitar a abertura da demanda é realizado o cadastro das 
informações do responsável, quando se tratar de um órgão externo. O formulário de abertura permite que o 
usuário registre as informações do local a ser fiscalizado, assim como as coordenadas geográficas deste. 

 

• Sistema de Segurança de Barragens: 
 O módulo dispõe de ferramenta que permite o relacionamento com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens - SNISB da Agência Nacional de Águas - ANA. Contempla formulários cadastrais 
contendo: informações principais, características técnicas, entidades intervenientes, enquadramento legal e 
documentos a serem anexados. 

 

• Integração com bases de dados de agências de recursos hídricos do governo federal e outros Estados e 
Municípios da Federação: 
Integrar dados de diversas entidades do âmbito federal, estadual e municipal na gestão de recursos hídricos 
no compartilhamento de informações. 
 

6.3. Infraestrutura de TI 

6.3.1. A Infraestrutura de redes de computadores torna possível o funcionamento da APAC, juntamente com seus 

colaboradores, interconectando aproximadamente 200 (duzentos) Computadores desktops e notebooks, 7 
(sete) Impressoras, 4 (quatro) Acess Point Wi-Fi, 3 DVR e 8 (oito) Câmeras de vigilância, através de 10 (dez) 

Switchs distribuídos nas diversas dependências da agência, segmentando toda rede através de redes virtuais, 
priorizando segurança. 

6.3.2. Com relação aos equipamentos utilizam-se: 

• Storage de alta disponibilidade;  

• 3 (três) Servidores de Virtualização;  

• Biblioteca de Backup; 
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• Firewall Sonicwall em alta disponibilidade que controla e compartilha dois links de Internet com todo prédio. 

• Conexão com a RNP - Rede Nacional de Pesquisa; 

• Radar Metereológico para previsão do tempo, situado no município de Chã Grande e conectado à sede da 
APAC via internet. 

 

7. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

7.1. Sustentação de Soluções 

7.1.1. A sustentação de soluções trata de manter uma solução em pleno funcionamento durante seu estado vigente. 

7.1.2. Assim, a sustentação de soluções prevê atividades preventivas e reativas dependendo da sua natureza de 
operação. A partir da natureza desta operação, as atividades de sustentação estão categorizadas em 
preventiva, corretiva, evolutiva, adaptativa e perfectiva. 

7.1.3. Tratando-se das atividades voltadas para a sustentação, cuja definição foi feita anteriormente, destaca-se que 
esse serviço presta-se a receber, registrar, analisar, diagnosticar e resolver solicitações de suporte local, 
orientação e esclarecimento de dúvidas, todas relativas ao uso e funcionamento das soluções de sistemas da 

informação providos pela CONTRATANTE. 

7.1.4. A CONTRATADA é responsável pelo acompanhamento do chamado e documentação da solução, bem como 
pela atualização dos registros correspondentes no Sistema de Gestão de Demandas a ser implantado e utilizado 
com o objetivo de registro de chamdos. Todo atendimento realizado, que gerar alguma alteração nos 
componentes que foram objeto de suporte, deve ser tratado e documentado para fins de atualização da base 

de conhecimento. 

7.1.5. As instalações fisicas, ramais telefônicos e os mobiliários necessários à execução do serviço são de 
responsabilidade da CONTRATANTE, em suas dependências na cidade do Recife e em Chã Grande. 

7.1.6. O serviço a ser desempenhado pela CONTRATADA compreende duas etapas: A primeira presta-se a receber, 
registrar, analisar, diagnosticar e encaminhar para a segunda etapa todas as solicitações de ações corretivas 
acerca dos Sistemas de Informação e ajustes no ambiente operacional. Já a segunda etapa, abrange a efetiva 

ação e correspondente distribuição da solução. A distribuição consiste em disponibilizar a solução, juntamente 
com a documentação e orientação apropriadas, e acionar o serviço correspondente à sua natureza, caso 

necessário, para a devida atualização em ambiente determinado. 

 

7.2. Execução dos Serviços 

7.2.1. O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato; 

7.2.2. Todos os serviços integrantes deste Termo de Referência serão efetuados a partir de Ordens de Serviços - O.S., 
que serão geradas, pela CONTRATANTE, a partir de um Sistema de Gestão de Demandas, conforme descrito no 
item 9 deste Termo de Referência, e quantificados e demandados pela CONTRATANTE, caracterizando dessa 

forma o faturamento através de entregas; 

7.2.3. Os serviços de sustentação de sistemas serão solicitados e mensurados baseados na métrica de Unidades de 
Serviços de Sustentação - USS. 

7.2.4. Para fins de comprovação de resultados compatíveis com os serviços definidos e de aferição e medição da 

qualidade, foram estabelecidos níveis mínimos de serviço, descritos no item 8 deste Termo de Referência. 

7.2.5. Para serem homologadas pelo Gestor do Contrato, as USS efetivamente executadas pela CONTRATADA deverão 
ser apresentadas em BOLETIM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO - BESS, conforme modelos 
apresentados no ANEXO A, devidamente acompanhado da comprovação da execução das demandas, 

mediante apresentação de relatórios extraídos de Sistema de Gestão de Demandas utilizado na prestação dos 
serviços. 

7.2.6. As mudanças realizadas pela CONTRATADA, com relação às contratações, demissões e transferências de 
integrantes da equipe, ocorridas no âmbito dos serviços prestados, deverão ser informadas de imediato ao 
Gestor do Contrato. 

7.2.7. A CONTRATANTE se responsabilizará pela disponibilização de toda a infraestrutura dentre os quais, destacam-
se os equipamentos necessários, versão dos produtos (softwares) e as instalações físicas do ambiente; 

7.2.8. Os serviços executados pela CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE serão prestados em horário 
comercial, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 horas; 
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7.3. Da ordem de serviço 

7.3.1. A gestão das Ordens de Serviço será realizada através de sistema disponibilizado pela CONTRATADA; 

7.3.2. A emissão das Ordens de Serviço para a CONTRATADA dar-se-á de forma gradativa, respeitadas as necessidades 
da CONTRATANTE; 

7.3.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por quaisquer custos relacionados às Ordens de Serviço não 
autorizadas pelo responsável designado para gestão do contrato; 

 

7.4. Do registro das ordens de serviço 

7.4.1. O sistema para registro das solicitações deverá atender aos requisitos do item 8 deste Termo de Referência; 

7.4.2. O sistema deverá prover relatórios, cujo conteúdo é relacionado no item 9 deste Termo de Referência, 

contemplando o registro e execução das solicitações, fornecendo subsídios para calcular os índices de 
atendimento das solicitações definidos nos Níveis Mínimos de Serviço, item 8 do presente Termo de Referência. 

 

7.5. Síntese das Atribuições de Sustentação de Sistemas Legados e Suporte ao Ambiente Operacional da APAC 

7.5.1. Especialidade Análise de Sistemas 

7.5.1.1. Executar serviços e procedimentos periódicos para acompanhamento de sistemas; 

7.5.1.2. Executar serviços de suporte, orientação e esclarecimento de dúvidas de sistemas; 

7.5.1.3. Realizar levantamento e detalhamento de requisitos funcionais dos sistemas por meio de reuniões com 
usuários e acompanhar, quando for o caso, as reuniões de levantamento e detalhamento de requisitos de 
fábricas de softwares porventura contratadas. 

7.5.1.4. Elaborar e manter atualizado, em todo o ciclo de desenvolvimento, todos os artefatos necessários ao 
desenvolvimento dos sistemas, tais como: documentos de requisitos, especificação de caso de uso, modelo de 

dados, protótipos de interface, plano e resultados de testes, entre outros a serem definidos pela 
CONTRATANTE; e validar os artefatos gerados pelas fábricas de softwares porventura contratadas. 

7.5.1.5. Realizar intervenções junto às equipes de banco de dados, redes e segurança, a fim de restabelecer o 
funcionamento satisfatório dos sistemas; 

7.5.1.6. Realizar mediações entre os usuários e as fábricas de softwares contratadas, com o objetivo de melhoria 
contínua a fim de compatibilizar os sistemas com as necessárias mudanças nas regras de negócio ou 

tecnologias; 

7.5.1.7. Elaborar e atualizar documentação necessária e suficiente para a gestão das soluções de Sistemas da 
Informação; 

7.5.1.8. Realizar testes de homologação de mudanças; 

7.5.1.9. Fazer a implantação de novos módulos ou de módulos corrigidos de sistemas nas diversas áreas da APAC; 

7.5.1.10. Repassar para os usuários atualizações efetuadas nos sistemas nas diversas áreas da APAC; 

7.5.1.11. Acompanhar e auditar métricas de desenvolvimento de sistemas (pontos de função) e de qualidade de 
software; 

7.5.1.12. Assessorar a elaboração de projetos de informatização; 

7.5.1.13. Avaliar tecnicamente novos sistemas, processos, ambientes, metodologias, aplicativos ou outros itens que 
venham a ser indicados pelo usuário, propondo melhorias ou novas soluções; 

7.5.1.14. Avaliar a aplicabilidade de novas tecnologias, produtos, métodos e ferramentas disponíveis para o governo; 

7.5.1.15. Interagir com os técnicos da ATI para solução de eventuais problemas; 

7.5.1.16. Interagir com os técnicos da equipe da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC da APAC, 
para a solução de eventuais problemas; 

7.5.1.17. Interagir, devidamente autorizados pela APAC, com os técnicos de terceiros para a solução de eventuais 
problemas; 

7.5.1.18. Acompanhar a utilização dos sistemas pelos usuários em sua fase inicial de uso; 

7.5.1.19. Prestar esclarecimento local na utilização inicial dos sistemas, no âmbito da Administração Pública Estadual; 

7.5.1.20. Contribuir com os usuários no preparo e entrada dos dados iniciais para funcionamento dos sistemas. 

7.5.1.21. Executar o conjunto de ações destinadas à verificação, validação dos procedimentos iniciais de Implantação; 

7.5.1.22. Atualizar a documentação de treinamento dos sistemas; 
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7.5.1.23. Arquivar documentos relativos ao trabalho executado; 

7.5.1.24. Registrar ocorrências durante a implantação dos sistemas (problemas e mudanças de escopo); 

7.5.1.25. Fornecer informações relacionadas ao ambiente de sistemas para setores diversos da APAC; 

7.5.1.26. Elaborar relatórios diversos sobre os sistemas, apresentando-os de forma amigável aos usuários da APAC; 

7.5.1.27. Auxiliar os usuários na entrada de dados nos sistemas, quando solicitado. 

7.5.1.28. Administrar as bases de dados zelando pela visão integrada dos dados; 

7.5.1.29. Manter padrões de nomenclaturas e mnemônicos; 

7.5.1.30. Especificar critérios de segurança lógica de dados; 

7.5.1.31. Fornecer suporte ao desenvolvimento de sistemas, no que tange as melhores técnicas, ferramentas e 
alternativas de solução de dados, visando à criação/manutenção de bases de dados padronizadas; 

7.5.1.32. Orientar usuários na utilização de ferramentas de modelagem de dados; 

7.5.1.33. Auxiliar a elaboração de modelagem de dados dos sistemas, e validar modelagem produzida por fábricas de 
sofware porventura contratadas; 

7.5.1.34. Validar e homologar modelos de dados lógicos e físicos; 

7.5.1.35. Elaborar modelagem de bases de dados multidimensionais, planejar e realizar processo de ETL (Extract 
Transform Load) para carga das referidas bases; 

7.5.1.36. Especificar, implantar normas de segurança de informações e qualidade de dados e treinar usuários; 

7.5.1.37. Elaborar e executar scripts de mudanças das estruturas e de povoamento de dados, triggers e stored 
procedures nos SGBDs; 

7.5.1.38. Instalar e configurar softwares de monitoramento de performance de banco de dados; 

7.5.1.39. Acompanhar testes de performance de sistemas no quesito desempenho dos sistemas gerenciadores de banco 
de dados; 

7.5.1.40. Identificar riscos técnicos, analisar impactos, definir estratégias de continuidade e elaborar planos e 
procedimentos de contingência e recuperação dos bancos de dados; 

7.5.1.41. Desenvolvimento de Data Warehouse (modelagem e construção); 

7.5.1.42. Administração e configuração das ferramentas de BI e ETL adotadas pelo órgão; 

7.5.1.43. Definir e montar processo de carga das bases de dados; 

7.5.1.44. Ministrar treinamento para usuários no uso das ferramentas OLAP; 

7.5.1.45. Fornecer suporte aos usuários nas ferramentas adotadas; 

 

7.5.2. Especialidade em Análise de Redes e Segurança 

7.5.2.1. Planejar infraestrutura de rede; 

7.5.2.2. Especificar, instalar e configurar equipamentos ativos de rede (switches, firewalls, roteadores, etc.), levando 
em consideração fatores como uso de QoS, balanceamento de carga, tolerância a falhas e outros relacionados 

à disponibilidade do ambiente e desempenho geral da solução; 

7.5.2.3. Planejar, implementar e configurar rede WAN, incluindo criação e manutenção de túneis IPSec, definição de 
rotas e serviços dependentes da infra-estrutura de rede (VoIP e outros); 

7.5.2.4. Manutenção, monitoração e gerência de redes; 

7.5.2.5. Manter e atualizar regras de firewall. 

7.5.2.6. Administrar os recursos de Storage. 

7.5.2.7. Administrar os recursos de Backup. 

7.5.2.8. Efetuar a monitoração dos equipamentos ativos de redes, procedendo a ajustes nos mesmos quando 
necessário; 

7.5.2.9. Planejar e implementar o acesso a serviços a partir da Internet e/ou extranet; 

7.5.2.10. Monitorar equipamentos ativos de rede e de tráfego em links WAN; 

7.5.2.11. Planejar a implementação de estratégias de segurança e de segmentação da rede interna (criptografia de 
tráfego, VLANs, etc.); 

7.5.2.12. Participar das mudanças e liberações no ambiente computacional, relacionadas à área de redes; 

7.5.2.13. Prospectar, selecionar, instalar, configurar e dar suporte para novas ferramentas e tecnologias, no ambiente 
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de rede da APAC; 

7.5.2.14. Planejar e executar as regras definidas na política de segurança da informação da APAC. 
 

7.6. Perfis Associados 
Para execução dos serviços descritos nesse Termo de Referência, a empresa contratada deverá dispor de pelo menos 4 

(quatro) profissionais. Para o atendimento das demandas de sustentação dos sistemas da APAC é importante que os 

profissionais designados atendam aos requisitos mínimos de qualificação abaixo (a serem comprovados junto ao Gestor 

do contrato, no momento da assinatura do instrumento contratual): 

 

Serão aceitas como formas de comprovação de experiência para os itens abaixo, quaisquer das seguintes formas: 

 
Declaração ou certidão emitida por representante legal do atual e/ou antigo empregador do profissional a ser alocado no 

contrato, com firma reconhecida, que informe o período e a espécie do serviço realizado, com a descrição detalhada das 

atividades desenvolvidas; 

 

Cópia autenticada de contrato de prestação de serviços ou de recibo de pagamento autônomo (RPA) e declaração emitida 

pela entidade de direito público ou privado, com firma reconhecida, que informe o período e a espécie do serviço realizado, 

com a descrição detalhada das atividades desenvolvidas, no caso de serviço prestado como autônomo. 

 
Para comprovar conhecimento em um tema ou ferramenta, além das formas acima, serão aceitos certificados em cursos 
no tema ou ferramenta requeridos. 

 

7.6.1. Análise de Sistemas 

7.6.1.1. Requisitos Mínimos 

• Possuir nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, na área de Tecnologia da informação, 
computação, sistemas de informação, ou, 

• Possuir nível superior em qualquer curso, com especialização em curso reconhecido pelo MEC, na área de 
TI, com carga horária mínima de 360h (trezentas e sessenta horas).  

• Comprovar experiência na função de Análise de Sistemas, Desenvolvedor de Sistemas ou Consultor de Sistemas 
de no mínimo 2 (dois) anos. 

 
7.6.1.2. Competências Técnicas 

• Possuir experiência comprovada na atividade de Análise de Negócio; 

• Possuir experiência em Banco de Dados Relacional-SQL; 

• Possuir conhecimento Ferramentas CASE e Controle de Versão;  

• Possuir experiência comprovada em implantação de sistemas. Possuir experiência em contagem de pontos de 
função. 

• Experiência em modelagem de dados dimensional; Experiência na confecção de relatórios e dashboards;  

• Experiência nas fases de ETL; 

• Experiência no planejamento, organização e controle de dados corporativos; 

• Experiência em projetos de banco de dados de sistemas corporativos, em modelagem de dados lógica e 

fisica, em processos de validação de modelo de dados lógico e fisico. Experiência na utilização SQL ANSI 

(DDL e DML); 

• Experiência em projetos de banco de dados de sistemas corporativos e no gerenciamento de banco de 

dados relacionais; 

• Experiência na utilização dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais, preferencialmente 

PostgreSQL, MySQL  e Sql Server. 

 
Desejáveis 

• Experiência em ferramenta case de modelagem de dados; 

• Experiência em análise e implementação de BI com ferramentas de BI; 

• Experiência na utilização de RUP (Rational Unified Process), ou metodologias ágeis reconhecidas (XP, 

SCRUM, etc).  

• Experiência na utilização de UML e ferramentas CASE (exemplos: ASTAH, DBDesigner, ScriptCase). 

• Experiência na utilização de ferramentas de gerência de mudanças e configuração de software (exemplos: 

GIT,SVN).  
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• Experiência na utilização de ferramentas de desenvolvimento Java (exemplos: Eclipse, NetBeans, etc). 

• Experiência na utilização de padrões de projeto de software. Experiência na utilização de banco de dados 

relacional. 

• Experiência na utilização dos frameworks Laravel, C# e Phynton. 

• Experiência em desenvolvimento e implantação de sistemas web, com arquitetura em camadas. 

• Experiência na utilização de ferramentas de gerência de projetos (exemplos: MS Project , Redmine). 

• Experiência em métricas de estimativa de desenvolvimento de software utilizando pontos de função.  

• Experiencia em desenvolvimento rápido de sistemas com o uso de ScriptCase. 

 

7.6.2. Análise de Redes e Segurança 

7.6.2.1. Requisitos Mínimos 

 

• Possuir nível superior completo, em curso reconhecido pelo MEC, na área de: 

• Tecnologia da informação, computação, sistemas de informação, ou, 

• Possuir nível superior em qualquer curso, com especialização em curso reconhecido pelo MEC, na área de TI, 
com carga horária mínima de 360h (trezentas e sessenta horas).  

• Possuir experiência comprovada na função de Análise de redes e segurança de no mínimo 2 (dois) anos. 

 

7.6.2.2. Competências Técnicas 

 

• Experiência em projetos de redes; Experiência em redes Windows Server; Experiência em Linux; Experiência 

nas ferramentas de relatórios de acesso. 

• Experiência em administração de backup em fita dat.  

• Experiência em administração de Storage.  

• Experiência em administração de ambiente virtulizado Hyper-V, VMWare. Experiência em administração de 

Firewall.  

• Experiência em configuração de Switch core e de borda. Experiência em criação de Shell Script para gestão de 

redes. Certificação Linux. Certificação de técnico especialista de Data Center. 

 

7.7. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) com a empresa será feita, mediante cópia autenticada de ao menos 

um dos seguintes documentos:  

 

• Ficha ou Livro de Registro de Empregados; Contrato de Trabalho firmado ou Carteira Profissional, no caso de 

empregado da empresa; 

• Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivados no registro próprio, se o(s) 

profissional(is) for(em) sócio(s) da empresa licitante; ou 

• Contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, na forma da lei civil, e com firmas reconhecidas. 

 
8. NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO 

 
Os serviços a serem prestados serão acompanhados pela CONTRATANTE, através da Gerência de Tecnologia da Informação 

e Comunicação - GTIC, de forma sistêmica e dentro de padrões de qualidade técnica de forma a assegurar a eficiência e 

efetividade das atividades realizadas. A cada serviço requerido será associado a níveis de serviços que devem ser 

respeitados e cumpridos. 

 

Mensalmente devem ser apresentados, pela CONTRATADA, relatórios de avaliações do desempenho dos serviços 

realizados associados às equipes disponibilizadas pela CONTRATADA de forma a assegurar a efetividade e produtividade 

requeridas. 

 

As avaliações devem considerar um conjunto de parâmetros e indicadores que permitirão averiguar o desempenho dos 

serviços prestados. O atraso não justificado no cumprimento dos prazos estabelecidos na OS resultará na aplicação das 

penalidades previstas em contrato. 

 

No caso de manutenções corretivas devem ser observados, para o atendimento, os prazos descritos de acordo com a 

classificação da severidade da solicitação abaixo definidas: 
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Severidade do Problema  Prazo para Iniciar Atendimento Prazo para Conclusão do Atendimento 

Alta Imediato 16 horas úteis 

Média 16 horas úteis 32 horas úteis 

Baixa 24 horas úteis 40 horas úteis 

 
Descrição de cada tipo de severidade: 

Tipo Descrição 

Alta Problemas críticos que impedem a continuação dos trabalhos até que sejam resolvidos. 

Média Problema moderado que restringe, mas não impede o usuário de realizar a função desejada. O usuário poderá encontrar um caminho 
alternativo. 

Baixa Problema que não impede o usuário de realizar as funções desejadas podendo ou não ser percebido. 

 
Para fins de aferição e medição da qualidade dos serviços prestados, ficam estabelecidas as seguintes métricas e níveis 
mínimos de serviço: 
 

8.1. Indicador de Ordens de Serviço atendidas no Prazo (IOP) 

 
IOP - Indicador de Ordens de Serviço atendidas no Prazo 

Ordens de Serviço (OS) atendidas no prazo 

Item Descrição 

Finalidade Indicador de desempenho no atendimento às demandas dentro do prazo previsto 

Meta a cumprir Indicador deve ser igual a 1 

Instrumento de medição Relatório de Ordens de Serviço Atendidas 

Forma de acompanhamento A CONTRATADA deverá gerar o relatório de ordens de serviço concluídas e homologadas, contendo a período 

previsto para a execução e o efetivamente executado, para avaliação pela GTIC. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo Tempo estimado para o atendimento à OS / Tempo efetivo de execução da OS. 

Início de Vigência Data da assinatura do contrato 

 
Faixas de ajuste no Pagamento 

De 0,90 até 1 – 100% do valor da Fatura De 0,80 a 0,89 – 95% do valor da Fatura Menor que 0,80 – 90% do valor da 
Fatura 

 

8.2.  Indicador de Ordens de Serviço Recusadas (IOR) 

 
IOR - Indicador de Ordens de Serviço Recusadas 

Ordens de Serviços recusadas por não seguir os padrões da GTIC 

Item Descrição 

Finalidade Indicador de qualidade sobre a resolução das Ordens de Serviço pela CONTRATADA 

Meta a cumprir Indicador deve ser igual a 0 

Instrumento de medição Relação dos artefatos entregues pela CONTRATADA, contendo o número da OS, nome do sistema, artefato, se aceito 
ou não e o responsável da STI pela homologação. 

Forma de acompanhamento Relatório de Ordens de Serviço Rejeitadas 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo Número de Ordens de Serviço rejeitadas / Número de Ordens de Serviço Registradas no Período. 

Início de Vigência Data da assinatura do contrato 

  

9. SISTEMA DE GESTÃO DE DEMANDAS 

 
O Sistema de Gestão de Demandas, atendendo a esses requisitos mínimos, deve ser disponibilizado pela CONTRATADA; 

 
Os serviços serão demandados através de um Sistema de Gestão de Demandas, contendo no mínimo as seguintes 
informações: 

 

• Número da demanda;  

• Data e hora da abertura da demanda;  

• Responsável pela abertura da demanda;  

• Descrição detalhada do serviço a ser executado; 

• Grau de complexidade (alta, média ou baixa) da tarefa a ser executada;  
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• Tempo estimado para execução; 

• Tempo efetivamente consumido na sua execução;  

• Responsável pelo atendimento da demanda;  

• Data e hora do fechamento da demanda;  

• Aceitação da efetiva execução do serviço. 

 
Esse sistema deve suportar todo fluxo automatizado de aprovação e aceite, além da contabilização automática de tempo 
entre a abertura e a conclusão das demandas; 

 

• O sistema deverá possibilitar o fluxo de reabertura de demandas não aceitas; 

• Havendo a necessidade de promover prazos diferenciados para demandas em caráter especial ou 

extraordinário, o prazo de conclusão da demanda deverá ser deliberado pela CONTRATADA em comum 

acordo com a CONTRATANTE; 

• Todas as informações de bases de dados deverão ser disponibilizadas à CONTRATANTE sempre que solicitado 

em formato CSV. Ao final da vigência do contrato, todas as bases de dados deverão ser disponibilizadas à 

CONTRATANTE em formato CSV, tendo a CONTRATADA a obrigação do repasse de conhecimento associado a 

essas bases de dados; 

• O Sistema de Gestão de Demandas deverá estar implantado, e em pleno funcionamento, em no máximo 30 
(trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato. 

 

 
10. GARANTIA 

 
Todos os serviços prestados pela CONTRATADA terão garantia enquanto durar a vigência do contrato, a contar da data de 

seu aceite definitivo, dentro dos quais a CONTRATADA corrigirá os defeitos acaso identificados sem custo adicional para a 

CONTRATANTE. 

 
A emissão de aceite definitivo dos produtos e serviços pelo Gestor do Contrato não exime a CONTRATADA da 

responsabilidade pela correção de erros porventura identificados, dentro do prazo de vigência do Contrato e após o seu 

encerramento, sendo esses erros identificados dentro do prazo de garantia, sem ônus para CONTRATANTE, desde que o 

erro ou falha, comprovadamente, não se dê em função de falhas da CONTRATANTE. 

 

11. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TRANSIÇÃO CONTRATUAL 

 
A CONTRATADA deverá apresentar, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término de seu contrato, um plano 

de transição para transferência de conhecimentos e tecnologias dos serviços objeto deste contrato, para os servidores da 

CONTRATANTE e/ou para técnicos da nova empresa contratada. 

 

O plano de transição deverá conter a revisão de toda a documentação gerada de todos os serviços prestados, acrescidos 

de outros documentos que, não sendo artefatos previstos em metodologia, sejam adequados ao correto entendimento do 

serviço executado. 

 

A CONTRATADA deverá estabelecer um cronograma detalhado das atividades de transição, definindo prazos e 
responsabilidades. 

 
Em ocorrendo nova licitação, a CONTRATADA signatária do contrato em fase de expiração, assim considerado o período 

dos últimos 02 (dois) meses de vigência, deverá repassar para a vencedora do novo certame, por intermédio de eventos 

formais, os documentos necessários à continuidade da prestação dos serviços, bem como esclarecer dúvidas a respeito de 

procedimentos no relacionamento entre a CONTRATANTE e a nova CONTRATADA. 

 

12. REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO (PREPOSTO): 

 
Para a coordenação dos serviços, em conformidade com o art. 68 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA deverá indicar um 

representante administrativo, o qual não representará custos de qualquer espécie para a CONTRATANTE. O representante 

deverá estar disponível de forma permanente e à disposição sempre que solicitado pela CONTRATANTE, nos dias úteis, 

em horário comercial, de 08:00 às 17:00. Esse representante será responsável pela gestão administrativa de todos os 

recursos necessários à execução dos serviços contratados, e a ele serão direcionadas quaisquer demandas referentes à 
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administração do Contrato. Será de sua responsabilidade: 

 

• Acompanhar a execução dos serviços em vigor; 

• Assegurar-se da qualidade na execução dos serviços, de acordo com as normas e os padrões definidos e 
utilizados pela CONTRATANTE; 

• Assegurar-se de que as determinações da CONTRATANTE sejam disseminadas junto aos recursos alocados à 

execução dos serviços, no que couber; Informar a CONTRATANTE sobre problemas de qualquer natureza que 

possam impedir o andamento normal dos serviços; 

• Elaborar documentos referentes ao acompanhamento da execução dos serviços, e; 

• Executar os procedimentos administrativos referentes aos recursos alocados para execução dos serviços 
contratados. 

 
13. PROPRIEDADE, SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

 
A CONTRATANTE terá o direito de propriedade sobre todos os softwares, planos, esboços, especificações, desenhos, 

relatórios e outros documentos gerados durante a execução dos serviços pela CONTRATADA. 

 
A CONTRATADA cederá à CONTRATANTE, em caráter definitivo, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos 

sistemas mantidos e dos resultados produzidos durante a vigência do contrato, entendendo-se por resultados quaisquer 

estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, 

fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel 

ou em mídia eletrônica. 

 
Todas as informações, imagens, aplicativos e documentos que forem manuseados e utilizados, são de propriedade da 

CONTRATANTE, não podendo ser repassadas, copiadas, alteradas ou absorvidas na relação de bens da CONTRATADA, 

bem como, de seus executores, sem expressa autorização do Gestor do Contrato. 

 
Os executores da CONTRATADA receberão acesso privativo e individualizado, não podendo repassá-los a terceiros, sob 

pena de responder, criminal e judicialmente, pelos atos e fatos que venham a ocorrer, em decorrência desse ilícito. 

 

Será considerado ilícito(a) a divulgação, o repasse ou a utilização indevida de informações, bem como dos documentos, 
imagens, gravações e informações utilizados durante a prestação dos serviços. 
 
 A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade 
que verificar na prestação dos serviços. 
 
A CONTRATADA deverá guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade 

exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia 

autorização formal da CONTRATANTE, de acordo com os termos constantes do ANEXO B - MODELO DE TERMO DE 

CONFIDENCIALIDADE E SIGILO, que deverá ser apresentado quando da assinatura do Contrato. 

 
Deverá ser firmado um Termo de Confidencialidade e Sigilo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, de acordo com o 

modelo supramencionado, estabelecendo o compromisso de que todos os profissionais envolvidos na prestação dos 

serviços não divulgarão nenhum assunto tratado na execução e gestão do objeto da licitação, bem como sobre todos os 

ativos de informações e de processos. 

 
Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços deverão ser tratadas 

como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADA 

zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, 

informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso 

em razão dos serviços executados. 

 
A CONTRATADA deverá cumprir com as regras estabelecidas na Política de Segurança da informação da CONTRATANTE. 
 
A APAC se reserva o direito de auditar o correio eletrônico da CONTRATADA, bem como a navegação em sítios da internet 
ou acessadas desde que sejam a partir dos equipamentos de sua propriedade. 
 
A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação produzida decorrente da prestação de 
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serviços, objeto desta licitação, bem como, cederá à CONTRATANTE, em caráter definitivo e irrevogável, o direito 

patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos, 

entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, 

esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e documentação, em papel ou em qualquer forma ou 

mídia. 

 

14. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

14.1. Qualificação Técnica 

14.1.1.  Para comprovação de aptidão para a execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação 
(quantificados em Unidade de Serviço de Sustentação), deverá(ão) ser apresentado(s) pela empresa licitante 

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA com quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) das 
quantidades anuais da USS-1, conforme descrito no item 14.1.3.1 e com quantidade igual ou superior a 20% 

(vinte por cento) das quantidades anuais da USS-2, conforme descrito no item 14.1.3.2, que correspondem aos 
maiores quantitativos de serviços deste Termo de Referência, ou seja, deverá ser comprovado 20% do total 

anual de 6.048 USS - 1 , e 20% do total anual de 2.016 USS - 2. 

14.1.1.1. Para efeito do item 14.1.1., será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados 
apresentados, respeitando o mínimo destacado em cada tipo de serviço separadamente. 

 

14.1.2. A comprovação descrita no item 14.1.1 será através da apresentação de ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante prestou 
serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

 

14.1.3. Os Atestados de Capacidade Técnica, descrito(s) no item 14.1.1, deverão comprovar a experiência na 
execução de serviços de sustentação de sistemas de informação nas tecnologias abaixo: 

14.1.3.1. Para o Serviço de Análise de Sistemas USS-1, comprovação de ao menos 2 (dois) dos seguintes subitens : 

• Linguagens de Programação: JavaScript, PHPe Phyton; 

• Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados:  MySQL ou PostgreSQL;  

• Frameworks de desenvolvimento PHP: ScriptCase, Laravel, React e Django;  

 

14.1.3.2. Para o Serviço de Análise de Rede e Segurança, comprovação de ao menos 2 (dois) dos seguintes subitens : 

• Suporte a ambiente operacional com Windows Server, Linux; 

• Suporte a ambiente de virtualização em Hyper-V e VMWare; 

• Suporte a Firewall Fort, PFSENSE; 

• Suporte a Switch de borda, redes wi-fi e cabeamento estruturado.  

 
14.1.3.3. Só serão computados os atestados que apresentarem a execução de serviços de sustentação de sistemas de 

informação nas tecnologias listadas no subiten 14.1.3.1. 
 

14.1.4. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser apresentados em papel timbrado da empresa emissora, 

devidamente assinado(s) pelo sócio ou representante da empresa, e deverão conter, no mínimo, as seguintes 
informações: identificação, CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do 

atestado, identificação do licitante, descrição clara dos fornecimentos/serviços. As informações que não 
constarem dos respectivos atestados poderão ser complementadas por meio de declaração, em papel timbrado 
da empresa, ou mesmo cópia do instrumento de contrato ou documentação equivalente, se for o caso. 

 

14.1.5. Na análise dos requisitos de Habilitação Técnica das licitantes, a Gerência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - GTIC da APAC, na condição de demandante e especializada na contratação, será consultada e 
emitirá parecer técnico, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a partir do recebimento da solicitação. 

 

14.2. Qualificação Econômico-Financeira 

 

14.2.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 
mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já 

tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente 
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que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

 

14.2.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos 
judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio. 

14.2.2.1. A certidão descrita acima somente é exigível quando a certidão negativa de Falência, Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial do Estado da sede da licitante contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 
judiciais eletrônicos. 

 

14.2.3. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial, de acordo com as disposições 
normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio. 

 

14.2.4. Comprovação de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
licitação para o respectivo lote, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93. 

a) Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido, o licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei (incluindo o 
termo de abertura e termo de encerramento); 

b)  Os balanços e demonstrações devem conter os registros no órgão competente e estar devidamente 
assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento. 

 

14.2.5. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por balancetes ou 
balanços provisórios. 

 

14.2.6. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão 
pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo ÍNDICE NACIONAL DE 

PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). 

 

15. DAS PROPOSTAS 

15.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO). 
A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado neste Termo de Referência, conforme 

modelo de PROPOSTA DE PREÇOS, ANEXO E deste TR. Os preços deverão ser expressos em reais, com, no 
máximo, de 04 (quatro) casas decimais após a vírgula. 

 

15.2. Apesar de adotado o critério de julgamento de menor preço por lote (lote único), a aceitabilidade do preço 
global dependerá da aceitabilidade dos preços unitários, correspondentes a cada item. 

 

16. VISTORIA TÉCNICA 

16.1. Com vistas a conhecer alguns aspectos pertinentes aos serviços a serem executados, as empresas LICITANTES 
poderão efetuar vistoria "in loco". Tal vistoria deverá ser realizada na Gerência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, localizada na Avenida Cruz Cabugá, 1111, Santo Amaro, Recife - PE. A visita técnica originará a 
emissão de Termo de Visita Técnica. 

 

16.2. O objetivo desta vistoria técnica é que as empresas LICITANTES conheçam e se apropriem de todos os aspectos 

técnicos deste Termo de Referência, inclusive daqueles que porventura estejam omissos por aspectos 
intrínsecos e que as empresas julguem como importante tomarem conhecimentos para melhor se apropriarem 
das demandas que irão se deparar no dia a dia da execução do contrato.  

 

16.3. Será emitida pela Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC, a Declaração de Vistoria de 
acordo com o modelo constante no ANEXO C - TERMO DE VISITA TÉCNICA, que deverá ser apresentada pela 

empresa interessada a participar do certame, que optou por realizar a vistoria. 
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16.4. A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização da sessão pública do 
pregão. 

16.5. O agendamento da visita será realizado através do telefone (81) 3183-1062 de segunda-feira a sexta-feira, nos 

horários: das 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h ou email: nilson.nigro@apac.pe.gov.br. Não serão 

agendadas Vistorias para mais de um licitante numa mesma localidade ao mesmo tempo. 

 

16.6. O licitante deverá, quando de sua visita, efetuar levantamento minucioso das condições que poderão influir na 
execução das diferentes etapas dos serviços, visto que não serão aceitas alegações de desconhecimento das 

condições operacionais como justificativa para inexecução ou execução parcial do serviço a ser prestado. 

 

16.7. O licitante não poderá, em hipótese alguma, propor posteriores modificações nos preços e condições constantes 
de sua proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços, condições de 
realização dos mesmos e, ou quaisquer outras relativas ao objeto deste Termo de Referência. 

 

16.8. A empresa licitante que optar por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar junto à sua documentação 
de habilitação declaração informando que tem plena ciência das condições e peculiaridades ineresntes à 
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, conforme modelo constante no ANEXO 
D - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades 
contratuais previstas. 

 

17.2. Facilitar o acesso do efetivo da CONTRATADA, em serviço, às instalações indicadas pela CONTRATANTE. 

 

17.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme pactuado. 

 

17.4. Fornecer à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários à plena execução dos serviços 
objeto do contrato. 

 

17.5. Proporcionar, a seu critério, recursos técnicos necessários ao bom desempenho dos serviços, quando estes 
forem executados nas dependências da CONTRATANTE. 

 

17.6. Exercer permanente fiscalização na execução dos serviços, registrando ocorrências relacionadas com a execução 
do objeto contratado e determinando as medidas necessárias à regularização dos problemas observados. 

 

17.7. Notificar à CONTRATADA sobre quaisquer problemas observados na execução dos serviços, para que sejam 
adotadas as medidas necessárias. 

 

17.8. Comunicar à CONTRATADA sobre alterações na plataforma de tecnologia da informação. 

 

17.9. Definir as prioridades na execução do objeto contratual. 

 

17.10. Emitir as Ordens de Serviços indicando as tarefas e local da sua execução. 

 

17.11. Homologar as Ordens de Serviços executadas; 
 
 
 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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18.1. Comprovar, no ato de assinatura do contrato, por meio da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), 
ou do contrato social da LICITANTE no caso de sócio, que possui em seu quadro permanente profissionais com 
as qualificações mínimas requeridas para prestação dos serviços, conforme estabelecidas no item 7 deste Termo 

de Referência. 

 

18.2. Fixar, na Região Metropolitana do Recife, no caso da empresa sediada em outra localidade, escritório de 
representação, no prazo máximo 60 (sessenta) dias a partir da  assinatura do contrato. Este escritório deverá ter 

capacidade de atender a todas as necessidades administrativas oriundas do contrato, e a CONTRATADA deve 
permitir o acesso da CONTRATANTE ao escritório sempre que esta achar necessário, para fins de fiscalização do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

 

18.3. Recrutar, em seu nome e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade os recursos humanos necessários à 
perfeita execução dos serviços, encaminhando somente aqueles portadores de atestado de boa conduta e 
demais referências, obrigatoriamente registrados em suas carteiras profissionais nas funções requeridas, para a 
execução dos serviços especificados no item 7 deste Termo de Referência. 

 

18.4. Manter, durante a execução contratual, todas as condições ofertadas como critério para habilitação no certame. 

 

18.5. Capacitar seus profissionais, às suas expensas, nas áreas de interesse dos serviços da contratação sempre que se 
fizer necessário, considerando as mudanças de plataforma tecnológica e de acordo com as orientações da  
CONTRATANTE.  

 

18.6. Exibir, quando solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de realização de cursos, exames e demais 
documentos necessários ao atendimento da Qualificação Profissional contida no item 7 deste Termo de 
Referência. 

 

18.7. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa, qualquer prestador de 

serviço cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. 

 

18.8. Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços avençados se realizem com esmero e perfeição, 
executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, conforme condições e especificações técnicas 

constantes deste Termo de Referência e do Contrato. 

 

18.9.  Os serviços deverão ser prestados por profissionais que possuam vínculo empregaticio junto à empresa 
CONTRATADA, não sendo admitida a subcontratação do objeto contratado. 

 

18.10. Substituir o representante administrativo a qualquer tempo, sempre que a CONTRATANTE, a seu critério, 
solicitar. 

 

18.11. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso, em virtude dos trabalhos a serem executados ou de 
que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização por escrito da 

CONTRATANTE. 

 

18.12. Não prestar serviços a terceiros que possa configurar conflito de interesse ou contrariar a ética profissional. 
Conflito de interesse é toda e qualquer atividade que implique em quebra do sigilo e confidencialidade dos 

serviços executados na CONTRATANTE. 

 

18.13. Observar toda a legislação de regência e adotar os melhores meios técnicos na execução do Contrato. 

 

18.14. Não publicar nem divulgar, por quaisquer meios, assuntos referentes aos serviços objeto do Contrato. 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 55934d10-5ae2-4d48-a2c6-074791abedcdA autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da



 

18  

18.15. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificado no Edital e no instrumento contratual, 

sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no Art. 81 da Lei nº 
8.666/93, e alterações. 

 

18.16. Adequar e manter o nível de serviços de informática em sintonia com alterações na plataforma tecnológica de 
informática, o que será objeto de comunicação prévia pela CONTRATANTE. 

 

18.17. Detalhar e repassar todo o conhecimento técnico utilizado na implementação dos serviços, conforme orientação 
e interesse da CONTRATANTE. 

 

18.18. Acatar as exigências da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços. 

 

18.19. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE relativamente à execução dos serviços 
contratados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação. 

 

18.20. Garantir a execução dos serviços sem interrupção, substituindo, em caso de necessidade, e sem ônus para a 
CONTRATANTE, quaisquer recursos que se façam necessários. 

 

18.21. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços 
contratados. 

 

18.22. Corrigir incontinenti, à sua custa, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro de compativel, quaisquer 
falhas ou imperfeições na execução do objeto ora contratado. 

 

18.23. Reparar, corrigir, remover, no todo ou em parte, sem ônus para a CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções 
cabíveis, os vícios, defeitos ou incorreções resultantes da  execução ou de materiais empregados na execução 
do objeto contratado. 

 

18.24. Apresentar à CONTRATANTE relação detalhada contendo os nomes de seus empregados que prestem, por 
qualquer tempo, serviços durante a contratação. Na relação devem constar, dentre outroas informações que 
sejam necessárias à total identificação de cada empregado: nome completo; número da Carteira de Trabalho 

(CTPS); data de admissão; data da demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações 
acerca de circunstâncias especiais, tais como existência de Contrato de experiência ou por tempo determinado 

e local de trabalho. 

 

18.25. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da contratação, aí entendidas as referentes a: supervisão, 
direção, administração, transporte de pessoal, impostos, taxas, emolumentos fiscais, encargos trabalhistas, 

securitários, previdenciários e tributários, outras despesas e lucros necessários à perfeita execução dos serviços, 
inclusive salários e  encargos sociais dos empregados, férias, despesas com demissões, faltas justificadas, 
acidentes de trabalho e por tudo quanto às demais exigências contidas na legislação que regule os serviços do 

objeto contratado. 

 

18.26. Exibir, quando solicitado pela CONTRATANTE, a competente comprovação de estarem sendo satisfeitos todos 
os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, em decorrência de sua condição de 
empregadora. 

 

18.27. Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico do seu efetivo, seja por acidente ou mal súbito ocorrido 
dentro da área do local de trabalho. 

 

18.28. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, quando em serviço e, 

também, por tudo que as leis trabalhistas lhe asseguram, de conformidade com o disposto no Art. 71, da Lei 
8.666/93. 
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18.29. Exigir que os empregados alocados aos serviços portem, em lugar visível, o crachá de identificação fornecido 
pela CONTRATADA, e mantenham em seu poder o crachá emitido pela empregadora com as informações exigidas 

no art. 5°, alínea "a", da Instrução Normativa nº 03, de 1997, do Ministério do Trabalho, quando nas 
dependências da CONTRATANTE. 

 

18.30. Observar as determinações constantes da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho (Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT; Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes/CIPA; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional/PCMSO; Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais/PPRA), e demais normas reguladoras do exercício da profissão, em função de sua condição de 
empregadora. 

 

18.31. Permitir, quando o serviço contratado assim o exigir, que os profissionais alocados em sua execução sejam 
deslocados para outras unidades da CONTRATANTE, sem qualquer custo adicional ao valor do serviço. 

 

18.32. Zelar pela guarda e conservação dos bens móveis, utensílios e equipamentos de propriedade da CONTRATANTE, 
disponibilizados para a execução do objeto. 

 

18.33. Comunicar de imediato a CONTRATANTE, por escrito, qualquer acidente ou ocorrência relacionada com os bens 
sob sua responsabilidade. 

 

18.34. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por quaisquer danos ou prejuízos de qualquer ordem 

causados pela CONTRATADA à CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer 
responsabilidade relativa a esses eventos. 

 

18.35. Indenizar a CONTRATANTE no caso de subtração de seus bens ou valores, bem como por acesso indevido a 
informações sigilosas ou de uso restrito da CONTRATANTE, quando tais atos forem praticados por quem tenha 
sido alocado à execução do objeto deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades de multa, 
suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE e de proposição da aplicação da penalidade de 

inidoneidade. 

 

18.36. Pagar multas, indenizações ou despesas que porventura venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores da 
atividade da CONTRATADA, bem como o ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto deste Contrato. 

 

18.37. Ressarcir a CONTRATANTE de todas as despesas decorrentes de indenização, em consequência de eventuais 

danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, pela CONTRATADA na execução de suas atividades. 

 

18.38. Responder por quaisquer prejuízos que profissionais alocados aos serviços da contratação causarem à 
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus e responsabilidade decorrente. 

 

18.39. Ao final do período do contrato, a CONTRATADA deverá efetuar a transferência de conhecimento para equipe 
de técnicos designada pela CONTRATANTE. 

 

18.40. A contratada deverá seguir, cumprir e observar todos os requisitos e orientações constantes neste TR, em 
especial no item 13 que versa sobre “PROPRIEDADE, SIGILO E  SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES”. 

 

19. VIGÊNCIA E PRAZO PARA COMPARECIMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

19.1. O contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
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19.2. A empresa estará obrigada a cumprir durante a vigência do contrato os prazos e condições previstos no 
presente Termo de Referência bem como as ofertadas em sua proposta. 

 

19.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da 
mesma natureza. 

 

19.4. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura do 
contrato: deverá assiná-lo dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas em Lei. 

 

19.5. A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR. 

 

20. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

A Fiscalização do Contrato ficará a cargo do servidor Thiago Luiz Vale Silva, matrícula n° 10.060-9, Analista de 
Meteorologia e a gestão contratual ficará a cargo do servidor Nilson Nigro Botelho Filho, matrícula 10.198-2, 
Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 

20.1. O FISCAL DO CONTRATO obriga-se à: 

20.1.1. Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços. 

 

20.1.2. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como 
das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da 

contratante quanto da contratada. 

 

20.1.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (art. 68 da Lei nº 8.666/93) com a finalidade de definir e 
estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 

acompanhamento do contrato. 

 

20.1.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos 
estabelecidos. 

 

20.1.5. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas 

e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos,  planilhas, cronogramas etc. 

 

20.1.6. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de 
sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência 
contratual e seu efetivo resultado. 

 

20.1.7. Recusar serviço irregular, não aceitando serviço diverso daquele que se encontra especificado no edital da 

licitação e respectivo contrato. 

 

20.1.8. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa. 

 

20.1.9. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os 
contatos prévios com a contratada. 

 

21. O GESTOR DO CONTRATO OBRIGA-SE À: 

21.1. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada. 

 

21.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente. 
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21.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, garantindo a defesa 
prévia à Contratada. 

 

21.4. Emitir avaliação da qualidade do serviço. 

 

21.5. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais. 

 

21.6. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato. 

 

21.7. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos 
fiscais. 

 

21.8. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências 
contratuais e legais. 

 

21.9. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja 
ultrapassado. 

 

21.10. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 
 

22. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

22.1. A licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico regido pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e legislações aplicáveis, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR 

LOTE (LOTE ÚNICO). 

 

23. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

23.1. Regime de execução indireta: empreitada por preço unitário. 
 

24. PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO 

24.1. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, se a licitante vencedora estiver 
inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CADFOR. 

 

24.2. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente à prestação dos 
serviços, após comprovação do pagamento dos salários dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao 
mês da competência da prestação dos serviços, e do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência 
vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 

 

24.3. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

 

24.4. Na referida nota fiscal/fatura devem ser apresentados os quantitativos para os serviços prestados, para o mês 
de referência. 

 

24.5. Junto à referida nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Execução dos Serviços do 
mês de referência. 

 

24.6. O pagamento somente será efetuado após o atesto do servidor responsável pela gestão do Contrato. 
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24.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica 

convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data prevista para o pagamento e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 
Onde: 
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 atualização financeira = 0, 0001644, assim apurado: 

I = (TX/100) I = (6/100)  I = 0, 

0001644 365   365 

TX = Percentual da taxa anual do índice de atualização financeira aplicável ao objeto 
 

24.7.1. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 

 

24.7.2. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do 
contrato. 

 

24.7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação; 

24.7.4. O preço unitário e total para esta licitação compreendem as únicas remunerações devidas. 

 

25. DO REAJUSTE 

25.1. O preço somente será reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data fixada para apresentação da proposta, 
utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, de 

acordo com a Lei nº 12.525/2003. 

 

25.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá pleitear o 
reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo 
tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

 

25.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 
8.666/1993. 

 

26. PENALIDADES 

26.1. Com fundamento na Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 42.191/2015, a licitante ficará impedida de 

licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, 
nos seguintes casos: 

26.1.1. Apresentar documentação falsa; 

26.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

26.1.3. Falhar na execução do contrato; 

26.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

26.1.5. Deixar de entregar documentação exigida no contrato; 
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26.1.6. Cometer fraude fiscal; 

26.1.7. Fazer declaração falsa. 
 

26.2. O retardamento da execução previsto no subitem 26.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA: 

26.2.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, 
contados da data para prestação constante na ordem de serviço ou fornecimento. 

26.2.2. Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de execução do contrato e quando 

verificado prejuízo para a Administração. 

26.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem      
26.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 27.6. 

26.4. A falha na execução do contrato prevista no subitem 26.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se 
enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 3 do item 26.6 desta cláusula, respeitada a graduação 
de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

 
 

Tabela 1 
Grau da 
infração 

Pontos da 
infração 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 

26.5. O comportamento inidôneo previsto no subitem 27.1.4 estará configurado quando a CONTRATADA executar 
atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

26.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 
estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais): 

 

 
Tabela 2 

 

Grau Correspondência 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato por incidência 
 

 

Tabela 3 

Item Descrição Grau Incidência 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado por outro de 
qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratados. 

6 Por dia e por 
tarefa 

designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.  5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.  5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou materiais de 1 Por item e por 
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consumo previstos em contrato, sem autorização prévia. ocorrência 

Para os itens a seguir, deixar de: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO. 1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários. 1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de 
multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade  

fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos estipulados. 1 Por dia 

 

26.7. As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com outras 
sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

26.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, 

devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015. 

 

26.9. 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. 

 

26.10. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não 

for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 

 

26.11. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada 
da garantia contratual eventualmente exigida. 

 

26.12. Caso a faculdade prevista no item 27.10 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia 

eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de 
pagamentos devidos ao contratado. 

 

26.13. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 27.11 e 27.12 acima, o 
contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da comunicação oficial. 

 

26.14. Decorrido o prazo previsto no item 27.13, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial. 

 

26.15. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 

solicitação da contratante. 
 

27. DO FORO 
 

27.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para discussões de litigios decorrentes do objeto desta especificação, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1. Em caso, de comprovação de que o serviço prestado difere em qualquer aspecto do serviço contratado, o 
contratante poderá exigir a correção, sem qualquer ônus para si, e ainda deverá ser ressarcido de quaisquer 
prejuízos que a má prestação de serviço tem lhe causado. 
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RECIFE, 18 de novembro de 2021. 
 

 
 

Nilson Nigro Botelho Filho 

Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO A 

 
MODELO DE BOLETIM DE EXECUÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS 

BOLETIM DE EXECUÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS (BESS) 
(PAPEL TIMBRADO DA CONTRATANTE) 
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BOLETIM Nº: ____ / 20 ____ 

CONTRATO Nº: ____ / 20 ____ 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO: 

De ____ / ____ / 20____ a ____ / ____ / 20____ 

CONTRATANTE: AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 

CONTRATADA:  

OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – TIC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE 
SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS . 

 

DETALHAMENTO DE UNIDADES DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS (USS) EFETIVAMENTE UTILIZADAS: 

Nº 
ESPECIFICAÇÕES DAS 

ATIVIDADES DETALHADAS 
USS-1 USS-2 

1    

2    

3    

...    

n    

TOTAIS DE USS   

 

 

 

Recife, ____ de ________________ de 20____. 

 
 
 
 
 

______________________________                                      _____________________________ 
ASSINATURA DA CONTRATANTE                                           ASSINATURA DA CONTRATADA 
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ANEXO B 
 

MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO  
 

A AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA – APAC, com sede em Recife-PE, inscrita no CNPJ 
11.915.612/0001-20, e a .......................NOME DA EMPRESA...................., pessoa jurídica com sede na 
..........................., inscrita no CNPJ/MF ..............................., e sempre que em conjunto referidas como PARTES para 
efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO, doravante denominado simplesmente TERMO, e, 
CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato nº ..., celebrado pelas PARTES, doravante 
denominado CONTRATO, cujo objeto é a .............................................................., mediante condições estabelecidas 
pela APAC; 
CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, documentos, informações, sejam elas 
escritas ou verbais ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, entre outras, doravante 
denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES, que a ...........NOME DA EMPRESA............. tiver acesso em virtude 
da execução contratual; 
CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da APAC de que a ...........NOME DA EMPRESA............. 
tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO, respeitando todos os critérios estabelecidos aplicáveis às 
INFORMAÇÕES; 
A APAC estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada proteção às INFORMAÇÕES da APAC, principalmente 
aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da execução do CONTRATO celebrado entre as PARTES. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
a) As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas e quaisquer 
INFORMAÇÕES reveladas pela APAC; 
b) A ...........NOME DA EMPRESA............. se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade com relação a 
todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas pela APAC, a partir da data de assinatura deste 
TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo aquelas prévia e formalmente 
classificadas com tratamento diferenciado pela APAC; 
c) A ...........NOME DA EMPRESA............. se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese 
alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso das 
INFORMAÇÕES da APAC; 
d) A APAC, com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará para que as INFORMAÇÕES que 
receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de classificação informada pela ...........NOME DA 
EMPRESA.............. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE 
a) As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 

1) Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto se isso 
ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES; 
2) Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO; 
3) Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a 
extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham 
sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, 
tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 
a) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente para 
os propósitos da execução do CONTRATO; 
b) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a não efetuar qualquer cópia das INFORMAÇÕES sem o 
consentimento prévio e expresso da APAC; 

b1) O consentimento mencionado na alínea “b”, entretanto, será dispensado para cópias, reproduções ou 
duplicações para uso interno das PARTES; 

c) A ...........NOME DA EMPRESA............. se compromete a cientificar seus diretores, empregados e/ou prepostos da 
existência deste TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES da APAC; 
d) A ...........NOME DA EMPRESA............. deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES 
da APAC, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela APAC; 
e) Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer INFORMAÇÕES eventualmente reveladas 
à outra parte em função da execução do CONTRATO; 
f) O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, de nenhuma licença ou 
qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer 
outro direito relativo à propriedade intelectual; 
g)  Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES repassadas à CONTRATADA, 
são única e exclusiva propriedade intelectual da APAC; 
h) A CONTRATADA firmará acordos por escrito com seus empregados e consultores ligados direta ou indiretamente 
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ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente 
instrumento; 
i) A  CONTRATADA obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos 
de propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante 
a execução do CONTRATO. 
CLÁUSULA QUINTA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES 
Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade exclusiva da parte reveladora, 
devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e quaisquer cópias 
eventualmente existentes. 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura 
até 05 (cinco) anos após o término do Contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade, 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 firmado entre as PARTES. Neste caso, a ...........NOME DA EMPRESA............., 
estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela APAC, 
inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular 
processo administrativo ou judicial. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e regulatória deste 

instrumento; 
b) O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento de INFORMAÇÕES, 

principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros, declarações, entendimentos 
e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES em ações feitas direta ou indiretamente; 

c) Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou quanto à execução das obrigações dele 
decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as PARTES tais divergências, de acordo 
com os princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, da economicidade, da boa fé, e, as preencherão 
com estipulações que deverão corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES da APAC; 

d) O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa determinação em contrário, 
sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais conexos relativos à confidencialidade de 
INFORMAÇÕES; 

e) 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. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
a) A APAC elege o foro de Recife/PE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, 
é assinado o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, pela ...........NOME DA 
EMPRESA............., sendo em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito. 

 

Local, ____ de ____________ de 20____. 

 

 

________________________ 

 

 

____________________ 

Diretor 
...........NOME DA EMPRESA............. 
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ANEXO C 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 
(para empresas que optarem pela realização da vistoria) 

 
 

Processo n° xxxxxxxx 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC, compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas Legados e Sustentação de 
Ambiente Operacional, de acordo com as especificações, quantidades e unidades de serviço constantes 
neste Termo de Referência, e conforme as especialidades relacionadas abaixo: 

 
 
 
DECLARAMOS que a empresa xxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ (CGC/MF) sob o nº.xxxxxx, estabelecida na 

cidade de xxxxxxxxxx, estado de xxxxxxxxx, através do(a) Sr.(a), portador da cédula de identidade 

nº.xxxxxxxxxxx, tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 

obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, através de vistoria nas instalações, bem assim nos 

locais onde serão executados os respectivos serviços, mediante inspeção e coleta de informações de todos 

os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos 

pertinentes. 

 

 

 
Recife, XX de XXX de 2021. 

 
____________________________________________________________ 

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / APAC 
(Assinatura e Carimbo) 
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ANEXO D 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO 

(para empresas que optarem pela não realização da vistoria) 
 
 

Declaramos que temos ciência do inteiro teor do Edital de Pregão nº xx/20…. e seus respectivos anexos, cujo 

objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - TIC, compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas Legados e Sustentação de 

Ambiente Operacional, de acordo com as especificações, quantidades e unidades de serviço constantes no 

Termo de Referência, e temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato, bem como dispomos de capacidade técnico-

operacional e técnico-profissional para executar satisfatoriamente o objeto licitado. 

 
 

Recife, XX de XXX de 2021. 
 

____________________________________________________________ 
Nome da empresa licitante 

Nome do Representante legal 
(Assinatura e Carimbo) 
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ANEXO E 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC, compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas Legados e Sustentação de 
Ambiente Operacional, de acordo com as especificações, quantidades e unidades de serviço constantes 
neste Termo de Referência. 
 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 
 

 
LOTE ÚNICO 

Código do 
E-fisco 

Descrição do item Especialidades/USS 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
USS Mensal 

Valor 
Mensal 

Valor 
Anual 

(A) (B) C = (A x B) D = (C x 12) 

491133-4 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE DE 
ANALISE DE SISTEMAS 

Análise de Sistemas (USS-1)  504   

491138-5 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE ANALISE 
DE REDES E SEGURANCA 

Análise de Rede e Segurança (USS-2)  168   

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO   

 
 
 

Estão incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução do objeto, 
incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro e demais 
despesas correlatas. 
 
 
Recife, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021. 
Assinatura do Responsável pela empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO n° 0009/2021 
 

 

ANEXO II DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII - ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por 
intermédio do seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de 
identidade nº ______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Local e data. 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO III DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 
 
À Agência Pernambucana de Águas e Clima 
PREGOEIRO(A): 
 
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO n° 0009/2021 - CEL/APAC 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - TIC, compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas 
Legados e Sustentação de Ambiente Operacional, de acordo com as especificações, 
quantidades e unidades de serviço constantes no Termo de Referência. 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ 
n°_________, (ENDEREÇO COMPLETO)____________________________________, declara, 
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, que: 
 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE(EPP)/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), 

b) a receita bruta anual auferida não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) 
do art. 3º  e §º 18-A, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Local e Data 
 
_______________________________________________ 
Assinatura, nome e número de identidade do declarante 

 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 80482adb-7638-4f52-ab46-f858702566da



 

_____________________________________________________________________________________________________
Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 

 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 0047.2021.CEL.PE.0009.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO n° 0009/2021 
 
 

ANEXO IV DO EDITAL 
ORÇAMENTO ESTIMADO 

 
 

À Comissão Especial de Licitações - CEL/APAC 
Processo licitatório nº 0047.2021.CEL.PE.0009.APAC  
Pregão eletrônico nº 0009/2021 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - TIC, compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas 
Legados e Sustentação de Ambiente Operacional, de acordo com as especificações, 
quantidades e unidades de serviço constantes no Termo de Referência. 
 
 
 

LOTE ÚNICO 

Código do 
E-fisco 

Descrição do item Especialidades/USS 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
USS Mensal 

Valor 
Mensal 

Valor Anual 

(A) (B) C = (A x B) D = (C x 12) 

491133-4 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE DE 
ANALISE DE SISTEMAS 

Análise de Sistemas (USS-1) R$ 76,50 504 R$ 38.556,00 R$ 462.672,00 

491138-5 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE ANALISE 
DE REDES E SEGURANCA 

Análise de Rede e Segurança 
(USS-2) 

R$ 76,50 168 R$ 12.852,00 R$ 154.224,00 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 51.408,00 R$ 616.896,00 
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(MINUTA DO CONTRATO) 
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MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA 
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA, E, DO 
OUTRO LADO, A EMPRESA ________, EM DECORRÊNCIA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 0009/2021, PROCESSO nº 
0047.2021.CEL.PE.0009.APAC.   
 
 

Por este instrumento de Contrato, O ESTADO DE PERNAMBUCO, através da Agência 
Pernambucana de Águas e Clima, entidade integrante da administração pública estadual 
indireta, autarquia sob regime especial, criada pela Lei nº. 14.028, de 26/03/2010, publicada do 
D.O.E. de 27/03/2010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.915.612/0001-20, com sede na Av. Cruz 
Cabugá, nº. 1111, Santo Amaro - Recife/PE, CEP: 50.040-000, neste ato representada por sua 
Diretora-Presidente, SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO, brasileira, engenheira civil, 
inscrita no CPF/MF sob o nº __________, portadora da Cédula de Identidade nº ___________, 
residente e domiciliada na cidade do Recife/PE, devidamente nomeada pelo Exmo. Sr. 
Governador do Estado de Pernambuco, mediante Ato nº 4161, publicado no D.O.E. de 
20/02/2019, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a 
empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________, estabelecida na ___________________________, CEP: 
____________,  representada neste ato por _____________________, (brasileiro), (solteiro), 
(empresário), (sócio administrador da empresa), residente e domiciliado na Rua 
_____________________, CEP: _________, inscrito(a) no CPF sob o nº. ______________, 
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______  , doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO 
mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, 
sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual nº 
32.539/2008, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas 
aplicáveis, tudo de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO nº 0009/2021, PROCESSO LICITATÓRIO 
nº  0047/2021 e toda a documentação constante do processo SEI 
nº PL.0047.2021.CEL.PE.0009.APAC. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - TIC, compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas Legados e 
Sustentação de Ambiente Operacional, de acordo com as especificações, quantidades e 
unidades de serviço constantes neste Contrato, e conforme as especialidades relacionadas 
abaixo:  
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LOTE ÚNICO 

Código do E-
fisco 

Descrição do item Especialidades/USS 

Valor 
Unitário 

Quantidade 
USS Mensal 

Valor Mensal Valor Anual 

(A) (B) C = (A x B) D = (C x 12) 

491133-4 
SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE 
DE ANALISE DE SISTEMAS. 

Análise de Sistemas (USS-1)   504   

491138-5 

SERVICOS DE SUSTENTACAO DE 
SISTEMAS - NA ESPECIALIDADE 
ANALISE DE REDES E 
SEGURANCA. 

Análise de Rede e 
Segurança (USS-2)  

 168   

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:    

  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o 
processo relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 0009/2021, PROCESSO nº 
0047.2021.CEL.PE.0009.APAC  e todos os seus anexos, assim como a proposta apresentada pela 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O regime de execução dos serviços é o de execução indireta: 
empreitada por preço unitário.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, de xx/xx/2022 
até xx/xx/2023, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$_________-
________sendo o valor mensal de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), conforme estabelecido na 
proposta, parte integrante deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor do CONTRATO compreende os custos diretos e indiretos 
decorrentes de sua execução, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, 
despesas de administração, lucro, eventuais custos com transporte, frete e demais despesas 
correlatas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes deste CONTRATO estão programadas em 

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o 

exercício de 2021, na classificação abaixo: 
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Unidade Orçamentária (UO): 0313 - APAC  
UG: 540101 - APAC  
Programa de Trabalho: 18.122.0440.4352.0000  
Natureza da despesa: 3.3.90  
Fonte de Recurso: 0101000000  
Ficha Financeira: Serviços de Informática 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos 

recursos próprios para atender as despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de 

termo de apostilamento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço somente poderá ser reajustado após decorrido 12 (doze) 
meses da data fixada para apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 
12.525/2003. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a 
empresa CONTRATADA deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação 
da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão 
do seu direito. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, 
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 
8.666/1993. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas 
necessárias, inclusive as penalidades contratuais previstas; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Facilitar o acesso do efetivo da CONTRATADA, em serviço, às 
instalações indicadas pela CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme pactuado; 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Fornecer à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos 
necessários à plena execução dos serviços objeto do contrato; 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Proporcionar, a seu critério, recursos técnicos necessários ao bom 
desempenho dos serviços, quando estes forem executados nas dependências da 
CONTRATANTE; 
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PARÁGRAFO SEXTO: Exercer permanente fiscalização na execução dos serviços, registrando 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado e determinando as medidas 
necessárias à regularização dos problemas observados; 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Notificar à CONTRATADA sobre quaisquer problemas observados na 
execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas necessárias; 
 
PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar à CONTRATADA sobre alterações na plataforma de tecnologia 
da informação; 
 
PARÁGRAFO NONO: Definir as prioridades na execução do objeto contratual; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Emitir as Ordens de Serviços indicando as tarefas e local da sua execução; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Homologar as Ordens de Serviços executadas. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Comprovar, no ato de assinatura do contrato, por meio da 
apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou do contrato social da CONTRATADA 
no caso de sócio, que possui em seu quadro permanente profissionais com as qualificações 
mínimas requeridas para prestação dos serviços, conforme estabelecidas no item 7 do Termo 
de Referência.; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fixar, na Região Metropolitana do Recife, no caso da empresa sediada 
em outra localidade, escritório de representação, no prazo máximo 60 (sessenta) dias a partir 
da assinatura do contrato. Este escritório deverá ter capacidade de atender a todas as 
necessidades administrativas oriundas do contrato, e a CONTRATADA deve permitir o acesso da 
CONTRATANTE ao escritório sempre que esta achar necessário, para fins de fiscalização do 
cumprimento das obrigações contratuais; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Recrutar, em seu nome e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade 
os recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços, encaminhando somente 
aqueles portadores de atestado de boa conduta e demais referências, obrigatoriamente 
registrados em suas carteiras profissionais nas funções requeridas, para a execução dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Manter, durante a execução contratual, todas as condições ofertadas 
como critério para habilitação no certame; 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Capacitar seus profissionais, às suas expensas, nas áreas de interesse dos 
serviços da contratação sempre que se fizer necessário, considerando as mudanças de 
plataforma tecnológica e de acordo com as orientações da CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Exibir, quando solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de 
realização de cursos, exames e demais documentos necessários ao atendimento da Qualificação 
Profissional. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e 
independentemente de justificativa, qualquer prestador de serviço cuja atuação, permanência 
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ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
repartição ou ao interesse do serviço público; 
 
PARÁGRAFO OITAVO: Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços avençados se 
realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, 
conforme condições e especificações técnicas constantes neste Contrato; 
 
PARÁGRAFO NONO: Os serviços deverão ser prestados por profissionais que possuam vínculo 
empregatício junto à empresa CONTRATADA, não sendo admitida a subcontratação do objeto 
contratado; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Substituir o representante administrativo a qualquer tempo, sempre que 
a CONTRATANTE, a seu critério, solicitar; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso, em 
virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em 
decorrência da execução do objeto, sem autorização por escrito da CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não prestar serviços a terceiros que possa configurar conflito 
de interesse ou contrariar a ética profissional. Conflito de interesse é toda e qualquer atividade 
que implique em quebra do sigilo e confidencialidade dos serviços executados na 
CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Observar toda a legislação de regência e adotar os melhores 
meios técnicos na execução do Contrato; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO:  Não publicar nem divulgar, por quaisquer meios, assuntos 
referentes aos serviços objeto do Contrato; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme 
especificado no Edital e no instrumento contratual, sujeitando-se às penas e multas 
estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93, e alterações; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Adequar e manter o nível de serviços de informática em sintonia 
com alterações na plataforma tecnológica de informática, o que será objeto de comunicação 
prévia pela CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Detalhar e repassar todo o conhecimento técnico utilizado na 
implementação dos serviços, conforme orientação e interesse da CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Acatar as exigências da CONTRATANTE quanto à execução dos 
serviços; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE relativamente à execução dos serviços contratados, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas da solicitação; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO: Garantir a execução dos serviços sem interrupção, substituindo, em 
caso de necessidade, e sem ônus para a CONTRATANTE, quaisquer recursos que se façam 
necessários; 
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Providenciar a imediata correção das deficiências 
apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: Corrigir incontinenti, à sua custa, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE e dentro de   compatível, quaisquer falhas ou imperfeições na execução do 
objeto ora contratado; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: Reparar, corrigir, remover, no todo ou em parte, sem ônus 
para a CONTRATANTE e sem prejuízo das sanções cabíveis, os vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados na execução do objeto contratado; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO: Apresentar à CONTRATANTE relação detalhada contendo os 
nomes de seus empregados que prestem, por qualquer tempo, serviços durante a contratação. 
Na relação devem constar, dentre outros que sejam necessários a total identificação de cada 
empregado: nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); data de admissão; data da 
demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações acerca de 
circunstâncias especiais, tais como existência de Contrato de experiência ou por tempo 
determinado e local de trabalho; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO: Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da 
contratação, aí entendidas as referentes a: supervisão, direção, administração, transporte de 
pessoal, impostos, taxas, emolumentos fiscais, encargos trabalhistas, securitários, 
previdenciários e tributários, outras despesas e lucros necessários à perfeita execução dos 
serviços, inclusive salários e encargos sociais dos empregados, férias, despesas com demissões, 
faltas justificadas, acidentes de trabalho e por tudo quanto às demais exigências contidas na 
legislação que regule os serviços do objeto contratado; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO: Exibir, quando solicitado pela CONTRATANTE, a competente 
comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os encargos e obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, em decorrência de sua condição de empregadora; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO: Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico do seu 
efetivo, seja por acidente ou mal súbito ocorrido dentro da área do local de trabalho; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO: Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam ser 
vítimas seus empregados, quando em serviço e, também, por tudo que as leis trabalhistas lhe 
asseguram, de conformidade com o disposto no Art. 71, da Lei 8.666/93; 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO: Exigir que os empregados alocados aos serviços portem, em 
lugar visível, o crachá de identificação fornecido pela CONTRATADA, e mantenham em seu 
poder o crachá emitido pela empregadora com as informações exigidas no art. 5°, alínea "a", da 
Instrução Normativa nº 03, de 1997, do Ministério do Trabalho, quando nas dependências da 
CONTRATANTE; 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO: Observar as determinações constantes da Portaria 3.214/78, do 
Ministério do Trabalho (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho/SESMT; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/CIPA; Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional/PCMSO; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais/PPRA), e 
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demais normas reguladoras do exercício da profissão, em função de sua condição de 
empregadora; 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO PRIMEIRO: Permitir, quando o serviço contratado assim o exigir, que 
os profissionais alocados em sua execução sejam deslocados para outras unidades da 
CONTRATANTE, sem qualquer custo adicional ao valor do serviço. 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Zelar pela guarda e conservação dos bens móveis, 
utensílios e equipamentos de propriedade da CONTRATANTE, disponibilizados para a execução 
do objeto. 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO TERCEIRO: Comunicar de imediato a CONTRATANTE, por escrito, 
qualquer acidente ou ocorrência relacionada com os bens sob sua responsabilidade. 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO QUARTO: Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por 
quaisquer danos ou prejuízos de qualquer ordem causados pela CONTRATADA à CONTRATANTE 
ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa a esses 
eventos. 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO QUINTO: Indenizar a CONTRATANTE no caso de subtração de seus 
bens ou valores, bem como por acesso indevido a informações sigilosas ou de uso restrito da 
CONTRATANTE, quando tais atos forem praticados por quem tenha sido alocado à execução do 
objeto deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades de multa, suspensão do 
direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE e de proposição da aplicação da penalidade 
de inidoneidade. 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEXTO: Pagar multas, indenizações ou despesas que porventura 
venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores da atividade da CONTRATADA, bem como o 
ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SÉTIMO: Ressarcir a CONTRATANTE de todas as despesas decorrentes 
de indenização, em consequência de eventuais danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, 
pela CONTRATADA na execução de suas atividades. 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO OITAVO: Responder por quaisquer prejuízos que profissionais 
alocados aos serviços da contratação causarem à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes 
de ação ou omissão culposa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis 
e assumindo o ônus e responsabilidade decorrente. 
 
PARÁGRAFO TRIGÉSIMO NONO: Ao final do período do contrato, a CONTRATADA deverá 
efetuar a transferência de conhecimento para equipe de técnicos designada pela 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO QUADRIGÉSIMO: A CONTRATADA deverá seguir, cumprir e observar todos os 
requisitos e orientações constantes neste CONTRATO, no Termo de Referência e seus anexos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
A Gestão Contratual ficará a cargo do servidor Nilson Nigro Botelho Filho, matrícula 10.198-2, 
Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação, e a Fiscalização do Contrato ficará a cargo 
do servidor Thiago Luiz Vale Silva, matrícula n° 10.060-9, Analista de Meteorologia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O fiscal do contrato responsabilizar-se-á pela vigilância e garantia da 
regularidade e adequação dos serviços; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, 
principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, 
com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da CONTRATANTE quanto da 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO:  Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA (art. 68 da Lei 
nº 8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, 
bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato.  
 
PARÁGRAFO QUARTO: Disponibilizar toda a infraestrutura necessária assim como definido no 
contrato e dentro dos prazos estabelecidos  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições 
contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus 
anexos, planilhas, cronogramas etc. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo 
do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de 
outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Recusar serviço irregular, não aceitando serviço diverso daquele que se 
encontra especificado no edital da licitação e respectivo contrato.  
 
PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 
 
PARÁGRAFO NONO: Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades 
cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e 
os relatórios à CONTRATADA; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de 
penalidade cabíveis, garantindo a defesa prévia à CONTRATADA.  
 
PARÁGRAFO QUARTO: Emitir avaliação da qualidade do serviço.  
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PARÁGRAFO QUINTO: Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das 
cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, 
mediante a observância das exigências contratuais e legais. 
 
PARÁGRAFO NONO: Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o 
valor do contrato não seja ultrapassado.  
 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas 
contratuais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga 
a despesa, na forma prevista neste instrumento convocatório, se a empresa CONTRATADA 
estiver inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CADFOR; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) 
dias do mês subsequente à prestação dos serviços, após comprovação do pagamento dos 
salários dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestação 
dos serviços, e do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência 
vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do 
Contrato; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Na referida nota fiscal/fatura devem ser apresentados os quantitativos 
para os serviços prestados, para o mês de referência; 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Junto à referida nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá apresentar o 
Relatório de Execução dos Serviços do mês de referência; 
 
PARÁGRAFO SEXTO: O pagamento somente será efetuado após o atesto do servidor 
responsável pela gestão do contrato. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única 
e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida 
entre a data prevista para o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP  
Onde:  
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 atualização financeira = 0, 0001644, assim apurado:  
I = (TX) / 365; I = (6/100) / 365; I = 0,0001644   
TX = Percentual da taxa anual do índice de atualização financeira aplicável ao objeto. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota 
Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 
 
PARÁGRAFO NONO: Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos, inclusive 
quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de 
qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: O preço unitário e total registrados neste contrato compreendem as 
únicas remunerações devidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério 

exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de haver acordo entre as partes, as supressões poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As alterações contratuais serão obrigatoriamente formalizadas pela 

celebração de prévio termo aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto 

deste ajuste. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ensejará a 
rescisão do mesmo, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e 
escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 
Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os serviços prestados pela CONTRATADA terão garantia 
enquanto durar a vigência do contrato, a contar da data de seu aceite definitivo, dentro dos 
quais a CONTRATADA corrigirá os defeitos acaso identificados sem custo adicional para a 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A emissão de aceite definitivo dos produtos e serviços pelo Gestor do 
Contrato não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela correção de erros porventura 
identificados, dentro do prazo de vigência do Contrato e após o seu encerramento, sendo esses 
erros identificados dentro do prazo de garantia, sem ônus para CONTRATANTE, desde que o 
erro ou falha, comprovadamente, não se dê em função de falhas da CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Com fundamento na Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 
42.191/2015, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com o Estado de 
Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 
 

1) Apresentar documentação falsa; 
2) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
3) Falhar na execução do contrato; 
4) Comportar-se de modo inidôneo; 
5) Deixar de entregar documentação exigida no contrato; 
6) Cometer fraude fiscal; 
7) Fazer declaração falsa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O retardamento da execução previsto no subitem 2 do PARÁGRAFO 
PRIMEIRO  estará configurado quando a CONTRATADA:  
 

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do 
contrato, após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na ordem de 
serviço ou fornecimento.  

 
b) Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços 

definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro 
do prazo de execução do contrato e quando verificado prejuízo para a Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução 
do contrato, de que trata o subitem 3 do PARÁGRAFO PRIMEIRO, o valor relativo às multas 
aplicadas em razão do PARÁGRAFO SEXTO.  
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PARÁGRAFO QUARTO: A falha na execução do contrato prevista no subitem 3 do PARÁGRAFO 
PRIMEIRO estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das 
situações previstas na tabela 3 do PARÁGRAFO SEXTO, respeitada a graduação de infrações 
conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 
 

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 
PARÁGRAFO QUINTO: O comportamento inidôneo previsto no subitem 4 do PARÁGRAFO 
PRIMEIRO estará configurado quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos 
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará 
multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais): 
 

Tabela 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar. 

2 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por tarefa 
designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 
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7 Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer 

equipamentos ou materiais de consumo previstos em contrato, 
sem autorização prévia. 

1 Por item e por 
ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 
pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 
termos e prazos estipulados. 

1 Por dia 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO: As multas estabelecidas no contrato podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo 
de Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 
42.191/2015. 
 
PARÁGRAFO NONO: 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. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser 
descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia 
contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em 
dinheiro. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Caso a faculdade prevista no PARÁGRAFO DÉCIMO não tenha 
sido exercida e verificada a insuficiência da garantia eventualmente exigida para satisfação 
integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos devidos ao contratado. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Após esgotados os meios de execução direta da sanção de 
multa indicados nos PARÁGRAFOS DÉCIMO e DÉCIMO PRIMEIRO acima, o contratado será 
notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da comunicação oficial. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Decorrido o prazo previsto no PARÁGRAFO DÉCIMO 
SEGUNDO, o CONTRATANTE encaminhará a multa para cobrança judicial. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, 
no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUCESSÃO  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus 
sucessores, que, na falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto 
Federal Licitatório, e pelas regras no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021, PROCESSO nº 
0047.2021.CEL.PE.0009.APAC na Proposta de Preços, e, nos casos omissos, aplicar-se-ão os 
Princípios Gerais do Direito. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REGISTRO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, 
deverá ser registrado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
demais alterações, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado 
na forma de extrato, como condição de sua eficácia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as 
partes elegem o foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as 
questões oriundas do presente Contrato. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o 
presente instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas 
partes contratantes.  
 
Recife, (data da última assinatura eletrônica). 
 
 

____________________________________ 
SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO 

Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 
CONTRATANTE 

 
 

___________________________ 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação a13a9daf-eb17-452b-88b9-38a7862bbdb5



 

Documento assinado eletronicamente por MARIA ISABEL AGUIAR LAFAYETTE, Superintendente de Assuntos 
Jurídicos e matrícula 101834, em 20/12/2021, às 14:47.
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