DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E COMPLIANCE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2019
CREDENCIAMENTO

Objeto: O objeto do presente Chamamento Público é o credenciamento de empresas
para prestação de serviços técnicos especializados na área de desenvolvimento de
software contemplando todo o seu ciclo de vida, e sustentação de Sistemas de
Informação, dimensionada em Pontos de Função e em Pontos de Função Sustentado,
respectivamente, na modalidade de fábrica de software, em conformidade com o PSP e
com o catálogo de tecnologia da Prodabel.

A partir do dia 21/12/2019
OBTENÇÃO DO EDITAL

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

www.pbh.gov.br

crplprodabel@pbh.gov.br

1

ÍNDICE
EDITAL
1. DO OBJETO.........................................................................................................4
2. DA JUSTIFICATIVA.............................................................................................4
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL........................................................................5
4. DO CREDENCIAMENTO....................................................................................7
4.1 Das condições para participação................................................................7
5. DA CONTRATAÇÃO FUTURA..........................................................................11
5.1 Da convocação dos credenciados para apresentação da demanda.......11
5.2 Da apresentação e entrega da proposta.....................................................12
6. DO DESCREDENCIAMENTO.............................................................................14
7. DOS RECURSOS.................................................................................................15
8. DA VIGÊNCIA.......................................................................................................15
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.............................................................................15
ANEXOS
ANEXO I. PROJETO BÁSICO.........................................................................................17
1. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES........................................................................17
2. DETALHAMENTO DO OBJETO..........................................................................17
2.1 Descrição do objeto........................................................................................17
2.2 Desenvolvimento de novos módulos e sistemas (Projetos)......................19
2.3 Sustentação de sistemas legados.................................................................19
3. DETALHAMENTO DA AQUISIÇÃO.....................................................................21
3.1 Formalização dos serviços contratados.......................................................21
3.2 Prazos para execução dos serviços..............................................................22
3.3 Contagem de pontos de função em projetos baseados em metodologias
ágeis.................................................................................................................23
3.4 Tratamento de mudanças em projetos.........................................................24
3.5 Aplicação da Análise de Pontos de Função (APF)......................................25
3.6 Itens não mensuráveis por ponto de função................................................25
3.7 Cálculo do tamanho de uma demanda..........................................................27
3.8 Linha de base de pontos de função..............................................................27
3.9 Execução de sustentação de sistemas legados..........................................28

2

3.10

Orientações gerais sobre o detalhamento da aquisição.......................29

4. CONDIÇÕES DE ACEITE, RECEBIMENTO E GARANTIAS............................30
4.1 Dos requisitos funcionais do produto..........................................................30
4.2 Dos requisitos não funcionais do produto...................................................30
4.3 Do código fonte e componentes....................................................................30
4.4 Da documentação exigida..............................................................................30
4.5 Do repasse e apropriação do conhecimento................................................31
4.6 Da garantia obrigatória dos bens e serviços................................................31
4.7 Direitos de distribuição, uso e propriedade do software...........................31
4.8 Orientações gerais sobre aceite, recebimento e garantia...........................32
5.

INDICADORES......................................................................................................32

6. PAGAMENTOS......................................................................................................34
7. PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES..........................................................35
8.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE..................................................................35

9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA....................................................................36

10. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....................................................................39
11. DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA............................................................................39
ANEXO II. MINUTA DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO............................46
ANEXO III. FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL.....47
ANEXO IV. MINUTA DE CONTRATO...............................................................................49
ANEXO V. DECLARAÇÕES..............................................................................................90
ANEXO VI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO...................................................................................................................93

3

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE BELO HORIZONTE S/A - PRODABEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.002.000/19-15
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - Prodabel,
CNPJ 18.239.038/0001-87, Inscrição Estadual 062.392.867.0033, Inscrição Municipal
312.694/001.5, não contribuinte do ICMS, estabelecida na Avenida Presidente Carlos Luz,
nº 1.275, bairro Caiçaras, CEP.: 31.230-000, Belo Horizonte/MG, torna público, para
conhecimento dos interessados, que mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO,
realizará o CREDENCIAMENTO de empresas para prestação de serviços técnicos
especializados na área de desenvolvimento de software contemplando todo o seu ciclo de
vida, e manutenção de Sistemas de Informação, dimensionada em Pontos de Função, na
modalidade de fábrica de software, em conformidade com o PSP e com o catálogo de
tecnologia da Prodabel, conforme descrito neste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Chamamento Público é o credenciamento de empresas para
prestação de serviços técnicos especializados na área de desenvolvimento de software
contemplando todo o seu ciclo de vida, e sustentação de Sistemas de Informação,
dimensionada

em

Pontos

de

Função

e

em

Ponto

de

Função

Sustentado,

respectivamente, na modalidade de fábrica de software, em conformidade com o PSP e
com o catálogo de tecnologia da Prodabel, conforme descrito neste Edital e seus anexos.
1.2 A descrição detalhada do objeto do presente credenciamento consta do Anexo I.
1.3 O deferimento do credenciamento não gerará, para a PROPONENTE, qualquer direito
de contratação futura.
2 – DA JUSTIFICATIVA
O Município de Belo Horizonte possui diversas necessidades de Sistemas de Informação
para otimizar os processos de trabalho. Considerando que a informação é matéria-prima
básica e os investimentos na área de TI são estratégicos, faz-se necessária a
manutenção dos sistemas legados bem como a produção de novos sistemas que
atendam essas demandas. A disponibilidade e, consequentemente, a continuidade dos
serviços é preocupação perene na gestão de recursos tecnológicos, sobretudo porque a
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interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos internos e externos
aos cidadãos.
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A (Prodabel)
atua diretamente na elaboração e no desenvolvimento das soluções demandadas pela
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), seja como desenvolvedora ou interveniente técnico.
Considerando que a atuação da equipe técnica da Prodabel está direcionada ao
atendimento de demandas urgentes de sustentação de sistemas legados, com definição
de padrões técnicos, administração de ambiente de produção, gestão de projetos e
condução de outras questões estratégicas, faz-se necessário o presente credenciamento
a fim de possibilitar a execução simultânea de serviços de TI com o maior número de
empresas credenciadas.
3 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Por muito tempo, as estatais, as sociedades de economia mistas e suas respectivas
subsidiárias se sujeitaram às normas gerais de licitação e contratos expedidas pela União,
sendo regidas pela lei nº 8.666/93 por não possuírem suas licitações e contratos regidos
pela lei a que se refere o art. 173, §1º, inciso III, da Constituição Federal.
O mesmo determina que a lei defina o estatuto jurídico das estatais, impondo a condição
de que sejam respeitadas as prioridades da Administração Pública, de modo a evitar
desvirtuamento da gestão das mesmas, senão vejamos:
“Art. 173, §1º, inciso III: § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico
da Estatais, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo
sobre:
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e
alienações observados os princípios da administração pública.”
Em 2016 surgiu a intenção dos constituintes de estabelecer uma distinção entre o regime
licitatório regente das pessoas jurídicas de direito público interno que têm natureza
jurídica eminentemente pública, tais como Administração Direta, Autarquias e Fundações
Públicas e o regime licitatório das pessoas jurídicas que, não obstante pertençam a
administração pública, tem natureza jurídica de direito privado.
Desse modo, entrou em vigor a Lei nº 13.303/2016, estabelecendo nova sistemática das
contratações no âmbito das Estatais, demonstrando a necessidade de garantir maior
flexibilização, gerencialismo e eficiência nas relações comerciais travadas pelas empresas
públicas e sociedade de economia mista, em face de sua natureza de direito privado.
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A Lei das Estatais dispõe em seu art. 40, IV, o dever das empresas públicas e das
sociedades de economia mista de publicar e manter atualizado regulamento interno de
licitações e contratos, especialmente quanto aos procedimentos de licitação e contratação
direta.
Sendo assim, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Prodabel, disciplinou
na Subseção IV, arts. 215 a 219, sobre o que é credenciamento, as hipóteses em que o
mesmo será adotado e os procedimentos para sua realização.
Conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Prodabel:
“Art. 215. Credenciamento é o procedimento administrativo
precedido de chamamento público, instaurado por edital, destinado
à contratação de serviços ou ao fornecimento de bens junto a
interessados que satisfaçam os requisitos definidos pela
Prodabel.”
No processo de credenciamento é de suma importância à observância dos princípios
constitucionais estabelecidos no art. 37, CF/88:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).”
Considerando que a atuação da equipe técnica da Prodabel está direcionada ao
atendimento de demandas urgentes de sustentação de sistemas legados, para garantir à
prestação adequada dos serviços de desenvolvimento de software e sustentação de
Sistemas de Informação, dimensionada em Pontos de Função e buscando economicidade
e eficiência, iniciamos este Chamamento para credenciamento de empresas que
preencham os requisitos deste Edital com a possibilidade de contratação futura.
Merece destaque o relatório do processo 016.171/94 - TCU, que menciona:
“o sistema de credenciamento, quando realizado com a devida
cautela, assegurado tratamento isonômico aos interessados na
prestação dos serviços, e negociando-se as condições de
atendimento, obtém melhor qualidade dos serviços, além do menor
preço”.
Cumpre esclarecer que tal chamamento visa o credenciamento do maior número de
empresas qualificadas para a prestação de serviços relativos ao objeto de forma a
desburocratizar

as

contratações,

estabelecendo

procedimentos

céleres

e
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economicamente viáveis ao erário, uma vez que a contratação se dá observando a oferta
do menor preço, mantendo a qualidade dos serviços, uma vez que as empresas
credenciadas deverão preencher os requisitos determinados pelo Edital.
Diante do exposto, a Prodabel, ao realizar tal Chamamento, visando o credenciamento
das empresas interessadas, vem se atualizando no que tange às melhores práticas para
aquisições mais eficientes e econômicas dos serviços correlacionados a Tecnologia da
Informação no âmbito da própria Empresa e do Município de Belo Horizonte.
Portanto, este Edital encontra-se fundamentado na Lei 13.303/16 e no Regulamento
Interno de Licitação e Contratos da Prodabel, disponível no site www.pbh.gov.br.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 Das Condições Para Participação
4.1.1 Poderão participar deste Chamamento as empresas que atenderem todas as
condições definidas neste Edital e seus Anexos.
4.1.2 Este chamamento terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua
publicação,

podendo,

neste

período,

as

empresas

interessadas

apresentarem

documentação para o credenciamento.
4.1.3 As empresas interessadas deverão apresentar as seguintes documentações:
4.1.3.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme a respectiva natureza;
4.1.3.2 Documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuição e dos dados pessoais
do(s) representante(s) não constarem do Estatuto ou Contrato Social;
4.1.3.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designação de diretoria em exercício;
4.1.3.4 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir.
4.1.3.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ;
4.1.3.6 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do credenciamento;
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4.1.3.7 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;
4.1.3.8 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
4.1.3.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01 de maio
de 1943.
4.1.3.10 Deverão ser fornecidos Atestados de Capacidade Técnica em, no mínimo, duas
das tecnologias discriminadas nos itens a seguir:
4.1.3.10.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público

ou

privado

comprovando

experiência

na

prestação

de

serviços

de

desenvolvimento de aplicações, na métrica de pontos de função, em ambiente na
linguagem JAVA EE;
4.1.3.10.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público

ou

privado

comprovando

experiência

na

prestação

de

serviços

de

Desenvolvimento de aplicações, na métrica de pontos de função, em ambiente na
linguagem PHP;
4.1.3.10.3 Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público

ou

privado

comprovando

experiência

na

prestação

de

serviços

de

Desenvolvimento de aplicações, na métrica de pontos de função, em ambiente na
linguagem MOBILE;
4.1.3.10.4 Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público

ou

privado

comprovando

experiência

na

prestação

de

serviços

de

desenvolvimento de aplicações, na métrica de pontos de função, em ambiente na
linguagem NODE.js;
4.1.3.11 Os atestados deverão comprovar que a prestação dos serviços ocorreu de forma
satisfatória e totalizar, no mínimo, 6.500 (seis mil e quinhentos) Pontos de Função.
4.1.3.12 Os atestados apresentados deverão comprovar a execução de, pelo menos,
1.000 (mil) Pontos de Função para cada tecnologia apresentada.
4.1.3.13 Pelo menos um dos atestados deverá comprovar a execução de, no mínimo,
1.000 (mil) Pontos de Função.
4.1.3.14 Poderão ser exigidos, adicionalmente, com o intuito de solidificar a comprovação
da experiência técnica, outros documentos que a Prodabel julgue pertinentes.
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4.1.3.15 Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do último exercício
social, devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a situação financeira do licitante, 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 de apresentação da
proposta.
4.1.3.16 Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme art.7º, XXXIII da Constituição Federal.
4.1.4 Os atestados e documentos apresentados poderão ser diligenciados pela Comissão
de Registro de Preços e Licitações, com a finalidade de verificar a veracidade das
informações constantes nos mesmos. Caso seja constatada divergência entre as
informações atestadas e os serviços efetivamente realizados, o atestado será
desconsiderado. Caso fique caracterizada atitude inidônea da interessada, essa estará
sujeita às penalidades previstas em lei;
4.1.5 Os atestados deverão estar emitidos em papel timbrado dos órgãos ou empresas
que o expediram, ou deverão conter carimbo do CNPJ dos mesmos ou outra informação
que permita a devida identificação do emitente;
4.1.6 Não serão aceitos atestados correlacionados a projetos realizados fora do território
nacional;
4.1.7 As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, desde que não
enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura
devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.
4.1.8 O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil
do Resultado do último exercício social deverão estar assinadas por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de
Contabilidade.
4.1.9 Para comprovação da qualificação econômico-financeira, o Cálculo dos índices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET), resultantes da
aplicação das fórmulas abaixo, deverão apresentar resultado igual ou maior que 01 (um),
para os dois primeiros índices e resultado igual ou inferior a 0,6 (seis décimos) para o ET:
+

=

á
+

ã

=
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=

+

í

4.1.10 A qualificação econômico-financeira das licitantes que não alcançarem os índices
exigidos neste edital poderá ser comprovada por meio de Patrimônio Líquido ou Capital
Social mínimo de R$372.560,50¹.
4.1.11 Havendo alguma restrição na comprovação, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, para regularização da documentação.
4.1.12 Para efeito da comprovação referida nos subitens 4.1.3.5 a 4.1.3.9, será admitida a
apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC e Relatório “Situação do
Fornecedor”, ambos emitidos pelo SUCAF. A regularidade da situação poderá ser
confirmada por meio de consulta ao sistema.
4.1.13 Os documentos exigidos deverão ser encaminhados em original ou cópia
autenticada por cartório competente.
4.1.14 O prazo para análise da documentação será de 5 dias úteis contados da sua
entrega.
4.1.15 A avaliação, bem como a aprovação, da compatibilidade dos atestados exigidos e
as premissas deste edital constitui ato discricionário da equipe técnica da Prodabel.
4.1.16 Caso a documentação esteja em desconformidade com o edital, a empresa
interessada poderá regularizar a documentação, sendo reiniciado o prazo previsto no item
4.1.17 para análise da documentação.
4.1.18 Estando regular a documentação, a Comissão de Registro de Preços e Licitações
encaminhará Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação para o
Credenciamento.
4.2 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra,
serviço ou fornecimento a empresa:
4.2.1 Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Prodabel;
4.2.2 Esteja cumprindo penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar aplicada
pela Prodabel.
4.2.3 Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,
na forma do Art. 87, inc. IV da Lei n° 8.666/93 ou declarada impedida de licitar e contratar
com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os efeitos da sanção;
4.2.4 Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidônea;
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4.2.5 Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea;
4.2.6 Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
4.2.7 Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
4.2.8 Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
4.2.9 Estejam sob falência.
4.3 Para a verificação dos impedimentos previstos nos itens 4.2.2 e 4.2.3 do item anterior,
à Comissão deverá consultar os Cadastros Nacionais de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS e das Empresas Punidas – CNEP, emitidos pelo Portal da
Transparência e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, além
do Cadastro de Licitantes Inidôneos, do Tribunal de Contas da União, conforme previsto
na Lei Federal nº 12.846/2013, art. 37 da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 41 do Decreto
Municipal nº 16.954/2018. Tais consultas poderão ser realizadas de forma consolidada
através do endereço eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
4.4 Para a participação nesta licitação, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis
de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste edital, ou de
outra forma que não relacionada a este certame, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
5 – DA CONTRATAÇÃO FUTURA
Após o credenciamento nos termos estabelecidos nos itens supramencionados, o
processo de contratação futura, quando houver, seguirá os seguintes passos:
5.1 Da convocação dos credenciados para apresentação da demanda
5.1.1 A Prodabel, na medida em que surja demanda de desenvolvimento e/ou
sustentação de sistema, elaborará especificação sobre a demanda.
5.1.1.1 Para o desenvolvimento de novos módulos e sistemas será especificado o escopo
do projeto, a(s) tecnologia(s) que será(ão) utilizada(s) e o quantitativo de pontos de
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função para o atendimento à demanda, além de outras informações que forem relevantes
para o entendimento e precificação do serviço.
5.1.1.1.1 O quantitativo definido poderá sofrer alterações durante a execução do contrato.
Assim sendo, não há obrigatoriedade da execução integral por parte da administração.
5.1.1.2 Para a sustentação de sistemas será feito um breve detalhamento e especificada
a quantidade de pontos de função sustentado (PFS) do sistema, além de outras
informações que forem relevantes para o entendimento e precificação do serviço.
5.1.1.2.1 A Contratante poderá definir ainda, banco de pontos de função (PF) para a
execução, caso seja necessário, de serviços eventuais e/ou demandas evolutivas que
possam surgir e que não estejam inclusos no serviço de sustentação do sistema. Não há
obrigatoriedade no consumo deste banco de ponto de função.
5.1.2 Antes da fase de apresentação e entrega da proposta, a Prodabel convocará por
meio de publicação no Diário Oficial do Município - DOM data e o horário da realização de
audiência pública para apresentação aos credenciados do escopo explicitado no item
5.1.1 e para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes dele.
5.2 - Da apresentação e entrega da proposta
5.2.1 Após a realização da audiência pública prevista no item 5.1, as empresas
credenciadas interessadas deverão apresentar proposta comercial, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, acerca do objeto a ser executado, atendendo as informações e
especificações técnicas estabelecidas pela Prodabel.
5.2.1.1 Será publicada no DOM convocação para abertura dos envelopes contendo as
PROPOSTAS COMERCIAIS em sessão pública, com local, data e horário definidos pela
Prodabel. A sessão pública será realizada findo o prazo previsto no item anterior.
5.2.1.1 A proposta deverá respeitar, além do quantitativo de pontos de função, as
especificações técnicas definidas pela Prodabel.
5.2.1.2. A proposta deverá ser encaminhada em envelope lacrado aos cuidados da
Comissão de Registro de Preços e Licitações, no endereço Av. Presidente Carlos Luz,
1275, 1º andar, sala 119, bairro Caiçaras, Belo Horizonte/MG, CEP.:31.230-000.
5.2.1.3. Para as demandas de desenvolvimento de novos módulos e sistemas, a proposta
deverá conter, não obstante outras exigências contidas neste Edital e seus Anexos, o
valor unitário do Ponto de Função e o quantitativo de pontos de função apresentado pela
Prodabel. Quando for especificado que poderá ser contratado também a sustentação dos
módulos e/ou sistemas que estão sendo desenvolvidos com seus respectivos pontos de
função sustentados, a proposta deverá conter também o valor unitário do ponto de função
sustentado. E, por fim, a proposta deverá conter o seu valor total.
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5.2.1.3.1 Para as demandas de sustentação de sistemas, a proposta deverá conter o
valor unitário do Ponto de Função Sustentado, valor unitário do Ponto de função para o
banco de pontos de função, os quantitativos de ponto de função do sistema sustentado
apresentado pela Prodabel, o quantitativo de banco de pontos de função apresentado
pela Prodabel e o valor total.
5.2.1.3.2 O valor unitário do Ponto de Função Sustentado não poderá ser superior a 3%
do valor unitário do Ponto de Função.
5.2.1.4. A equipe técnica da Prodabel avaliará a exequibilidade da proposta dos
PROPONENTES.
5.2.1.5. Após a avaliação prevista no item 5.2.1.4 a proposta vencedora será aquela que
apresentar MENOR VALOR TOTAL para execução da demanda proposta.
5.2.1.6. Em caso de empate no que tange ao VALOR TOTAL da Proposta, será utilizado
sorteio para o desempate.
5.2.2. O prazo previsto no item 5.2.1 poderá, a critério da Prodabel, ser prorrogado por
igual período.
5.2.3. O resultado, bem como a convocação para assinatura do Contrato, será divulgado
no Diário Oficial do Município.
5.2.4. A PROPONENTE classificada em primeiro lugar terá o prazo máximo de 5 (cinco)
dias após a convocação no DOM para assinatura do Contrato.
5.2.4.1. A critério da Prodabel o prazo previsto no item 5.2.4 poderá ser prorrogado por
igual período.
5.2.5. Caso a PROPONENTE classificada em primeiro lugar não assine Contrato no prazo
previsto no item 5.2.4 será considerada desclassificada e, também, será descredenciada.
Nessa hipótese serão convocadas as demais PROPONENTES na ordem de classificação
das propostas apresentadas.
5.2.5.1. Além de ser desclassificada e descredenciada, a PROPONENTE que se recusar
a assinar Contrato nos prazos estabelecidos estará sujeita às sanções previstas no
Decreto Municipal 15.113/2013 e no Regulamento de Licitação e Contratos da Prodabel (https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/regulamento-interno-de-licitacoes-econtratos 5.2.6. Não serão recebidos documentos, propostas, adendos ou alterações após o horário
previsto para entrega dos envelopes.
5.2.7. O envelope contendo a PROPOSTA COMERCIAL deverá ser entregue fechado,
com os seguintes dizeres:
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PROPOSTA COMERCIAL
EMPRESA CREDENCIADA: (Razão Social da Empresa)
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019
OBJETO: (Objeto demandado pela Prodabel)
5.2.8. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em papel timbrado da
empresa, conforme modelo constante no Anexo XIII, contendo:
5.2.8.1 Dados do credenciado: razão social, n° do CNPJ, endereço e meios de
comunicação
5.2.8.2 Dados bancários: banco, agência, conta corrente; nome, carteira de identidade e
CPF dos responsáveis pela assinatura da proposta, acompanhado de instrumento de
procuração, se for o caso;
5.2.8.3 Dados do objeto: descrição clara, detalhada e completa do objeto, incluindo as
exigências do item 5.2.1.3;
5.2.8.4 Validade de 60 (sessenta) dias para Proposta, contados a partir da data de sua
apresentação formal à Prodabel.
5.2.9 A proposta comercial deverá conter todos os impostos, taxas, seguros, garantias,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários e qualquer despesa acessória e/ou
necessária incluídas no preço ofertado, limitada rigorosamente ao objeto da demanda,
sem conter alternativas de preço ou quaisquer outras condições que induzam o
julgamento a ter mais de um resultado.
6 - DO DESCREDENCIAMENTO
6.1 A Prodabel poderá promover a qualquer tempo, garantido a ampla defesa e o
contraditório, o descredenciamento nas seguintes hipóteses:
6.1.1 Quando o Credenciado descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas
contidas no edital de chamamento ou no instrumento de contratação da prestação de
serviços;
6.1.2 Quando o Credenciado se recusar a assinar Contrato nos termos do item 5.2.4;
6.1.3 Quando o Credenciado apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo
contrato, documentação em desacordo com o exigido no edital e seus anexos.
6.1.4 Quando o Credenciado deixar de prestar serviço, mesmo que temporariamente, sem
razão fundamentada ou notificação prévia aceita pela Prodabel;
6.1.5 Quando o Credenciado praticar atos fraudulentos durante a fase de credenciamento
ou de execução do contrato;
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6.1.6 Quando ficar evidenciada a incapacidade do Credenciado de cumprir as obrigações
assumidas, tendo como referência os níveis de serviço e indicadores, conforme
especificado no Anexo I.
6.1.7 Nas hipóteses previstas no item “6.4”.
6.2 O Credenciado poderá solicitar seu o descredenciamento, mediante requerimento
escrito e fundamentado.
6.3 O descredenciamento não exime o credenciado do cumprimento das obrigações
assumidas em contrato. Tão pouco suspende ou impede a aplicação das sanções
previstas contratualmente.
6.4 As empresas credenciadas não são obrigadas a apresentar a Proposta Comercial em
todas as chamadas. Entretanto, a não apresentação de Proposta Comercial em duas
chamadas subsequentes acarretará a perda da sua condição de credenciada.
7 - DOS RECURSOS
7.1 Dos atos da Prodabel, praticados no curso deste Chamamento, serão admitidos
recursos no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da publicação do Ato.
7.2 A decisão do recurso será publicado no DOM, abrindo-se prazo de 02 (dois) dias
úteis para contestação.
7.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, a qual poderá manter ou reconsiderar
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8 – DA VIGÊNCIA
8.1 O credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia dos
serviços, contados da data de sua publicação, podendo ser republicado por igual período,
por quantas vezes a Prodabel entender pela necessidade de sua manutenção, mantidas
todas suas condições.
8.1.1 A solicitação de republicação do edital de credenciamento será realizada pelo seu
gestor, mediante apresentação da justificativa técnica.
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados em participar do
Credenciamento, na Comissão de Registro de Preços e Licitações – CRPL-PB da
Prodabel no endereço disposto no Preâmbulo deste Edital, no horário das 08:00hs às
11:30hs

e

das

14:00hs

às

17:00hs,

ou

pode

ser

solicitado

pelo

e-mail:

crplprodabel@pbh.gov.br, e localizado no portal PBH: www.pbh.gov.br.
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9.2 A participação no presente Chamamento Público implica em concordância tácita por
parte da interessada com todos os termos e condições deste Edital e das Cláusulas
Contratuais já estabelecidas.
9.3 A contratação dos serviços formalizar-se-á mediante contrato.
9.3.1 Os serviços de sustentação, independente da vigência do futuro contrato, poderão
ser suspensos a critério da Administração desde que comunicado com antecedência de
30 (trinta) dias.Tal suspensão não prejudica a execução dos demais itens previstos
contratualmente.
9.4 A Prodabel reserva-se o direito de revogar o presente Credenciamento, no todo ou em
parte, por interesse administrativo, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação, bem como adiá-lo ou prorrogar o prazo para recebimento e
abertura de propostas.
9.5 Os questionamentos relativos às futuras demandas só serão aceitos se encaminhados
à Comissão em até 05 (cinco) dias úteis que antecederem as datas marcadas para o
recebimento dos envelopes de Proposta Comercial, no endereço constante do cabeçalho.
9.6 Após apresentação da Proposta Comercial não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
9.7 Ultrapassado o julgamento da proposta comercial, poderá a vencedora ser
desclassificada em razão de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento.
9.8 É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase do Chamamento
Público, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão de documentos ou informação que deveria constar
originalmente da proposta.
Belo Horizonte,

de

de 2019.

Edital elaborado por:
Edital aprovado por:

¹ O valor mínimo para qualificação econômico-financeira das licitantes corresponde a 10%
dos 6.500 pontos de função exigidos em atestados no item 4.1.3.11, tendo como
referência os valores do último contrato vigente assinado pela Prodabel.
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO
1. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES
ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES
Análise de Pontos de Função é o método para a medição de
tamanho funcional de um software. A técnica mede as
funcionalidades de um software sob o ponto de vista do usuário.

APF
Catálogo
de
Tecnologias da
PBH

Portfólio de tecnologias classificadas como recomendadas e/ou
utilizadas pela PBH.
Counting Practices Manual (CPM) é o Manual de Práticas de
Contagem de pontos de função, mantido pelo IFPUG.
Documento que estabelece o método para a realização da
contagem de pontos de função, específica o conjunto de
definições, regras e passos para a aplicação do método de
medição funcional do IFPUG.
O “International Function Point Users Group” é uma organização
governada por membros, sem fins lucrativos, com o compromisso
de promover e fornecer suporte a análise de pontos de função e
outras técnicas de medição de software.
Netherlands Software Metrics Association (www.nesma.org) é uma
organização governada por membros, sem fins lucrativos na
Holanda, comprometida para promover e suportar a análise de
pontos de função e outros métodos de medição de software.

CPM

IFPUG

NESMA

OS

Ordem de Serviço, documento que tem a função de autorizar a
execução do serviço.

PBH

Prefeitura de Belo Horizonte

Ponto
Função

PSP

SISP

SLA

de

Unidade de medida de tamanho funcional tal como definido no
método de Medição de Tamanho Funcional (FSM) do IFPUG.
Processo de Software da PBH, que tem como guia o Manifesto
Ágil e o framework de desenvolvimento SCRUM e é constituído
por atividades, métodos, práticas e transformações. É organizado
em ciclos de desenvolvimento de software, onde cada ciclo
contempla e implementa um subconjunto de requisitos.
O Roteiro de Métricas de Software do SISP (Roteiro SISP) tem o
objetivo de apresentar métricas, com base nas regras de
contagens de pontos de função do CPM, para vários tipos de
projetos de desenvolvimento e manutenção de software,
promovendo o uso de métricas objetivas em contratos de
prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de
sistemas.
Service Level Agreement (Acordo de níveis de serviços)

2. DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1 Descrição do objeto
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2.1.1 Contratação de serviços técnicos especializados na área de desenvolvimento de
software contemplando todo o seu ciclo de vida, e manutenção de Sistemas de
Informação, na modalidade de fábrica de software, dimensionados em Pontos de Função
e em Ponto de Função Sustentado, em conformidade com o PSP e com o catálogo de
tecnologia da CONTRATANTE.
2.1.2 A tabela abaixo apresenta relação dos serviços que poderão ser contratados e as
formas de seus respectivos dimensionamentos para pagamentos. As condições de
dimensionamento e prestação dos serviços listados na tabela abaixo, devem cumprir o
que está disposto neste edital.

Serviço

Dimensionamento

1. Projeto de desenvolvimento de novos Ponto de Função
módulos e sistemas
2. Sustentação de sistemas legados

Ponto de Função Sustentado

2.1 Serviços Eventuais

Ponto de Função

2.2 Demandas Evolutivas

Ponto de Função

Tabela 1 - Serviço e dimensionamento
2.1.3 As tecnologias previstas para os serviços que serão contratados são: Java, PHP,
Node.js, e Mobile.
2.1.3.1 As versões e frameworks complementares para uso serão definidos pela
CONTRATANTE de acordo com as necessidades do projeto, de acordo com o Catálogo
de Tecnologias.
2.1.3.2 Poderá haver desenvolvimento e/ou atualizações de scripts de banco de dados
para atendimento aos requisitos da solução que está sendo desenvolvida ou sustentada.
2.1.4 A critério da CONTRATANTE, poderá ser solicitada a prestação de serviços para
disciplinas específicas do ciclo de desenvolvimento de software, considerando a
distribuição percentual para cada disciplina, conforme tabela abaixo. O pagamento desses
percentuais abrange a confecção de todos os artefatos previstos para a disciplina
constantes no Processo de Software da Prefeitura de Belo Horizonte (PSP).
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Disciplinas

Percentual de esforço

Engenharia de Requisitos

25%

Análise e Desenho

10%

Implementação

40%

Teste

15%

Homologação

5%

Implantação

5%

Total

100%

Tabela 2 - Percentual de esforço por disciplina
2.2 Desenvolvimento de novos módulos e sistemas (Projetos)
2.2.1 Compreende a prestação de serviços de engenharia de software para novas
soluções para PBH e/ou evoluções em sistemas já existentes, contemplando todo o ciclo
de vida do processo de desenvolvimento de software, de acordo com o PSP, utilizando
tecnologias contempladas no Catálogo de Tecnologias da PBH.
2.2.2 Ao longo da execução do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA
deverá se adequar às mudanças na metodologia de trabalho que porventura venham a
ocorrer no âmbito do PSP, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.
2.2.3 O dimensionamento e pagamento da prestação destes serviços serão feitos por
entregas, conforme especificado ao longo deste documento, utilizando a análise de
pontos de função.
2.2.4 Paralelamente ou após o desenvolvimento de novos módulos e sistemas, poderá
ser feita a contratação da sustentação do sistema. Neste caso, este serviço será
especificado no momento da apresentação da demanda aos credenciados.
2.3 Sustentação de sistemas legados
2.3.1 São considerados serviços de sustentação os serviços de operação e manutenção
continuada de soluções de software em utilização na PBH, cujo principal resultado é a
correção de defeitos, prevenção, manutenção da sua disponibilidade, estabilidade e
desempenho, além de pequenas melhorias necessárias à continuidade do sistema. Esses
serviços contemplam:
2.3.1.1

Manutenções

Corretivas:

Análise,

diagnóstico,

restabelecimento

da

disponibilidade, correção de falhas ou defeitos da solução de software em ambiente de
produção, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou
mau funcionamento da aplicação e quaisquer desvios em relação aos requisitos
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funcionais ou não-funcionais esperados para a solução, seja em rotinas “batch” ou “online”. Estão incluídas nessas manutenções todas interfaces que fazem parte da aplicação
sustentada .
2.3.1.2 Melhorias: Adequação da solução de software às necessidades de melhorias, sem
alteração de funcionalidades sob o ponto de vista do usuário, com a finalidade de
promover a melhoria de desempenho, manutenibilidade, solucionar não-conformidades de
layout e sanar aspectos ineficientes de usabilidade da aplicação. Estão incluídas nas
melhorias, mas não se limitando a elas, os seguintes itens: alterações de elementos
visuais, alterações de layout, alterações no fluxo de navegação entre interfaces, alteração
do texto de mensagens, padronização de nome de campos e variáveis, adição ou
reestruturação de menus de navegação estáticos, alteração ou exclusão de páginas
estáticas.
2.3.1.3 Manutenções adaptativas: Adequação da solução de software às mudanças de
ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, e de versão de
software, de linguagem, de Browser, de Containers, de servidor de aplicação e de
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que não impliquem inclusão,
alteração ou exclusão de funcionalidades.
2.3.1.4 Operações de dados: Serviços de inclusão, alteração, consulta ou exclusão de
dados no banco de dados do ambiente de produção para elaboração de relatórios,
correção ou adequação de informações mantidas pelas soluções de software sustentadas
e levantamento de informações complementares e não disponibilizadas de forma
automática via aplicação ao usuário.
2.3.1.5 Suporte de segundo e terceiro nível ao usuário.
2.3.1.6 Apoio à produção: suporte e acompanhamento presencial das equipes de
infraestrutura para análise, diagnóstico, resolução de incidentes e proposta de melhoria,
quando couber.
2.3.1.7 Acompanhamento das aplicações: Monitoração preventiva e gestão dos registros
de Log gerados pelos sistemas sustentados.
2.3.1.8 Operação de Sistemas: Consiste na execução de quaisquer procedimentos
operacionais rotineiramente requeridos pelo sistema em função de suas regras de
negócio ou forma de construção, incluindo parametrizações necessárias.
2.3.1.9 Os serviços de sustentação compreendem não apenas a modificação do código
da aplicação, mas sim todas as atividades necessárias previstas no PSP para o
atendimento da manutenção.
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2.3.1.10 Incluem nos serviços de sustentação as atividades necessárias para manter a
documentação da solução de software atualizada e compatível com as manutenções
realizadas.
2.3.1.11 A CONTRATADA é responsável por absorver o conhecimento do negócio e do
código fonte de cada solução sustentada.
2.3.2 As manutenções evolutivas, que incluem pequenas alterações e/ou inclusões de
funcionalidades no sistema sustentado, estarão incluídas na lista de serviços de
sustentação. O limite de pontos de função mensal referentes à manutenções evolutivas
que poderão estar incluídos nos serviços de sustentação serão especificados no
momento da apresentação da demanda aos credenciados.
2.3.3 O pagamento ao serviço de sustentação de sistemas será feito mensalmente para
cada sistema contratado, utilizando o conceito de Ponto de Função Sustentado (PFS).
2.3.4 A prestação de serviços eventuais e/ou demandas evolutivas que ultrapassem o
limite incluído nos serviços de sustentação, poderão ser solicitados pela CONTRATANTE
sob-demanda, sendo mensurados e pagos em pontos de função, conforme mesmas
regras estabelecidas para pagamentos de projetos, conforme item 3.5 deste documento.
2.3.4.1 Entende-se por demandas evolutivas as alterações, exclusões e inclusões de
funcionalidades no sistema. Serviços eventuais são aqueles que não afetam diretamente
funcionalidades do sistema, mas que são essenciais para a sustentação do mesmo, como
por exemplo, uma migração de dados, a construção de alguma interface com outros
sistemas.
2.3.4.2 Ao ser solicitado um serviço eventual pela CONTRATANTE, o planejamento e os
prazos para a execução do mesmo deverão ser propostos pela CONTRATADA e
aprovados pela CONTRATANTE.
2.3.4.3 Tais serviços irão consumir o banco de pontos de função contratados.
3. DETALHAMENTO DA AQUISIÇÃO
3.1 Formalização dos serviços contratados
3.1.1 A CONTRATANTE autoriza a demanda mediante emissão de Ordem de Serviço –
OS à CONTRATADA, para que a mesma proceda a sua execução, conforme escopo
previsto no contrato.
3.1.2 Para desenvolvimento de novos módulos e sistemas, após a emissão da OS, com
base no escopo do projeto e no limite máximo de pontos de função que foram definidos,
deverá ser feito o planejamento dos trabalhos, que deverá ser formalizado através do
documento de Acordo de Serviço, elaborado pela CONTRATADA, e aprovado pela
CONTRATANTE, e assinado por todos os envolvidos.
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3.1.2.1 Para uma mesma Ordem de Serviço, poderá haver um ou mais Acordo de
Serviço, de acordo com a necessidade do projeto.
3.1.3 - Para o serviço de sustentação de sistemas legados, após a emissão da OS, será
feito um Acordo de Serviço, estabelecendo o sistema que será sustentado, o quantitativo
de pontos de função do sistema e o período de sustentação.
3.1.3.1 Para os serviços eventuais deverá ser feita uma nova Ordem de Serviço.
Posteriormente a OS, deverá ser feito novo Acordo de Serviço, estabelecendo o escopo e
o planejamento acordado para o serviço eventual.
3.1.4 Qualquer serviço que implique em aumento do número de pontos de função
autorizados através da Ordem de Serviço deverá ser prévia e expressamente aprovado
pela CONTRATANTE.
3.1.4.1 Durante a execução da Ordem de Serviço de sustentação de sistema legado, o
número de pontos de função sustentado não poderá ser alterado, mesmo havendo
variações nos pontos de função do sistema devido à sustentação do mesmo e
manutenções evolutivas.
3.1.5 Uma Ordem de Serviço somente é encerrada quando todas as atividades a ela
associadas estiverem finalizadas ou, para aquelas não finalizadas, quando houver
justificativa aceita pela equipe técnica da CONTRATANTE para a sua não execução. A
ordem de serviço também poderá ser encerrada, a critério da CONTRATANTE, quando
os serviços da mesma já não são mais do interesse da PBH.
3.1.6 O atendimento parcial aos serviços previstos na Ordem de Serviço poderá ser
aceito, a critério da CONTRATANTE, com pagamento referente apenas ao que foi
devidamente entregue.
3.1.6.1 O pagamento do que foi entregue será medido pela análise de ponto de função
das funcionalidades entregues e validadas, sendo aplicado o percentual de esforço por
disciplina conforme Tabela 2 deste documento, de acordo com as disciplinas que foram
executadas.
3.1.6.2 Para os serviços de sustentação, o pagamento de uma ordem de serviço
encerrada antes do prazo previsto será feito proporcionalmente à quantidade de dias do
mês corrente em que o serviço foi prestado antes da sua interrupção.
3.2 Prazo para a execução dos serviços
3.2.1 O prazo para a execução dos serviços de desenvolvimento de novos módulos e
sistemas deverá ser calculado com base no item “6.1.3 Estimativa de Prazo de Projetos
de Software” do “Roteiro de Métricas de Software do SISP - Versão 2.2”.
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3.2.2 Após o cálculo de prazo conforme descrito acima, todo planejamento deverá estar
descrito no Acordo de Serviço.
3.2.3 Para os serviços onde a redução do cronograma em relação o prazo calculado deve
ser menor, por necessidade da CONTRATANTE, será adotado um fator de criticidade que
deverá ser multiplicado pelo tamanho funcional da demanda considerada crítica, de modo
a remunerar adequadamente o aumento do esforço de atendimento. O fator a ser
aplicado deverá ser negociado entre as partes, não podendo exceder 75%.
3.2.4 Para os serviços de sustentação o prazo deverá respeitar o Acordo de Nível de
Serviço estabelecido. Para os serviços eventuais e demandas evolutivas que consomem
o banco de pontos de função, os prazos para a execução dos mesmos deverão ser
propostos pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE.
3.3 Contagem de pontos de função em projetos baseados em metodologias ágeis
3.3.1 Para a execução de um projeto de desenvolvimento de software baseado em
metodologia ágil, serão utilizados os conceitos abaixo:

•

RELEASE - É um ciclo que perpassa pelas fases do processo de desenvolvimento
de software com o objetivo de entregar, ao final, um produto pronto a ser colocado
em produção para uso. A duração de cada release será definida pela
CONTRATANTE na fase de planejamento do projeto de forma a garantir uma
entrega de valor antecipada aos usuários.

•

SPRINT ou ITERAÇÃO - É uma unidade de tempo fixo (time box) dentro do
release, com datas de início e fim pré-definidas, dentro das quais são executados
um conjunto de atividades de desenvolvimento do projeto previamente
estabelecidas, gerando ao final um incremento do produto aceito e potencialmente
implantável.

•

PRODUTO PRONTO - Entende-se que um produto está “pronto” se foi entregue e
aceito pelo usuário, livre de erros. Cabe observar que o desenvolvimento de uma
funcionalidade pode perpassar mais de uma iteração (sprint); nesse caso, a
funcionalidade só será considerada pronta na última sprint na qual foi entregue e
aceita.

•

REFINAMENTOS - são quaisquer mudanças ocorridas sobre uma função
transacional ou de dados já previamente desenvolvida(s) dentro da release
corrente provocadas pelo aprofundamento, detalhamento e complementação de
requisitos durante o processo de desenvolvimento.
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•

CICLO DE PAGAMENTO - período definido para fins de pagamento e apuração
dos resultados entregues, podendo consistir de uma iteração (sprint), de um
conjunto de iterações, ou de uma release. Será considerada uma release como
um ciclo de pagamento, salvo exceções definidas pela CONTRATANTE, no qual
ao seu final deve-se realizar o faturamento desde que sempre devidamente
associado aos produtos prontos entregues e aceitos de uma Ordem de Serviço.

3.3.2 A validação da contagem detalhada de pontos de função somente será feita para
funcionalidades entregues e aceitas, livres de erros.
3.3.3 O ciclo da release não deve ser igual ao ciclo da Sprint, ou seja, release formada
por apenas uma Sprint não devem ser praticadas, salvo exceções aprovadas pela
CONTRATANTE.
3.4 Tratamento de Mudanças em Projetos
3.4.1 As mudanças em funcionalidades podem ser decorrentes de mudanças no domínio
do negócio – como alteração de escopo, de regras de negócio – ou refinamento de
requisitos.
3.4.2 O ciclo de trabalho evolutivo em funcionalidades desenvolvidas em uma release
encerra-se ao final da release. Assim, as mudanças identificadas no decorrer do processo
de desenvolvimento de uma release não serão contadas à parte e, consequentemente,
não serão remuneradas à parte, e devem ser absorvidas pela contratada como parte
inerente do processo ágil de desenvolvimento.
3.4.3 As mudanças em funcionalidades que ocorrem após o término da release em que
essas funcionalidades ficaram prontas devem ser tratadas de acordo com o roteiro do
SISP, aplicando fator de impacto sobre o tamanho das funcionalidades impactadas.
Somente serão consideradas para remuneração as mudanças referentes a Produtos
Prontos.
3.5 Aplicação da Análise de Pontos de Função (APF)
3.5.1 A CONTRATADA deverá utilizar a análise de pontos de função (APF) como método
para apurar o tamanho das demandas recebidas e produzidas. A APF foi a técnica
escolhida devido aos seguintes fatores: é o método mais utilizado no mercado brasileiro; é
o método melhor documentado; é suportado por uma instituição (IFPUG) com
credibilidade reconhecida mundialmente.
3.5.1.1 A CONTRATADA deverá indicar profissional do seu quadro com experiência
comprovada em medição de projetos utilizando APF e certificação em APF, para realizar
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todas as contagens de ponto de função necessárias ao projeto, sejam para fins de
planejamento ou para fins de pagamento.
3.5.2 O CPM (Manual de Práticas de Contagem, na sigla em Inglês) em sua versão 4.3.1,
mantido pelo IFPUG (International Function Point Users Group), será o documento de
referência das regras de APF para a medição do tamanho funcional das demandas.
3.5.3 O Roteiro de métricas do SISP em sua versão 2.2 será adotado como referência
para medir os projetos de desenvolvimento, melhoria, além de alguns cenários que não
são cobertos pelo CPM.
3.5.4 Para realização da contagem estimativa e indicativa de pontos de função, quando
necessário, serão adotados os métodos desenvolvidos pela NESMA.
3.5.5 Para os cenários onde não for possível determinar um tamanho funcional será
utilizada como referência a “Tabela de Itens não Mensuráveis por Ponto de Função”,
definida abaixo neste documento.
3.5.6 A critério da CONTRATANTE, para a medição das atividades onde as métricas de
pontos de função não se aplicar e não tiverem sido previstas na Tabela - Itens Não
Mensuráveis ou não constarem no manual do SISP indicado neste documento, deverá ser
utilizado o Fator de Conversão FC=0,15 multiplicado pelo quantitativo em horas do serviço
realizado pela CONTRATADA, para fins de faturamento.
3.6 Itens não mensuráveis por ponto de função
3.6.1 A tabela abaixo de itens não mensuráveis será utilizada quando forem solicitados
exclusivamente itens nela descritos e não houver outras solicitações que impactam
processos elementares. Considera-se que os ajustes em processos elementares
englobam quaisquer itens contidos nesta tabela.
Identifi
cador
01
02

03

Tipo de Demanda

Unidade de
Valor
Medida
Alterações de Elementos Visuais - contemplam Tela
ou 0,1 PF
alterações de cor, estilo e fonte de telas e relatórios Relatório
sem que tenha havido mudança da funcionalidade.
Alterações de Layout - contemplam alterações na Quantidade de 0,2 PF
apresentação sem que tenha havido mudança da itens de layout
funcionalidade
impactados
- layouts de telas, mudanças de posição de
campos em telas;
- layouts de relatórios ou layout de arquivos sem
que haja alteração em elementos de dados,
arquivos referenciados ou informações de controle;
- inclusão, alteração ou exclusão de logotipo,
cabeçalhos ou títulos.
Mudanças na Navegação - contemplam alterações Quantidade de 0,2 PF

25

no fluxo de navegação entre interfaces.

telas
impactadas
04
Preenchimento inicial de tabelas - Contempla o Quantidade de 0,2 PF
preenchimento inicial de tabelas com novos dados tabelas
fornecidos pelo cliente, SEM a necessidade de preenchidas
utilizar funcionalidade específica para isto.
05
Divisão de uma tela ou relatório em vários e vice- Tela
ou 2 PF
versa, SEM mudança em funcionalidade.
Relatório
06
Alteração do texto de mensagens. Contempla a Quantidade de 0,1 PF
necessidade de alterações de mensagens de Mensagens
retorno ao usuário.
alteradas,
independente
de
quantas
vezes
essa
mensagem for
referenciada
07
Adição ou reestruturação de menus de navegação Quantidade de 0,1 PF
estáticos, ajuda (help estático). Alteração ou telas incluídas,
exclusão de páginas estáticas.
alteradas ou
excluídas.
08
DADOS HARD CODED - Criação de listas Quantidade de 0,1 PF
suspensas (combo box ou list box). Inclusão, dados
alteração ou exclusão de dados nessas listas, manipulados
desde que esses dados sejam fixos no código
(hard coded) ou tabelas físicas.
09
PARÂMETROS
DE
PROCESSAMENTO. Quantidade de 0,1 PF
Contempla a necessidade de alteração dos valores parâmetros
dos parâmetros, sem que a lógica de alterados
processamento tenha sido alterada.
Tabela 3 - Itens não mensuráveis
3.6.2 A tabela acima define as regras de mensuração de cada item relacionado. É
importante ressaltar que o esforço atrelado para cada item compreende não só o esforço
de implementação da demanda, como a produção de todos os artefatos necessários, de
acordo com o PSP.
3.6.3 Em relação à tabela acima, fica estabelecido que a unidade de referência “tela”
corresponde a uma janela ou página do aplicativo para a realização de um cadastro,
exibição de uma consulta, etc. No caso de aplicativos que utilizem recurso de abas para
cada aba será contabilizada uma tela.
3.6.4 A “Tabela 3 - Itens não Mensuráveis” sobrepõe a seção 4.7 “Manutenção em
Interface” do roteiro de métricas do SISP.
3.6.5 Para os casos de desenvolvimento de scripts de banco de dados, será aplicado o
fator de impacto de 50% em relação à seção 4.9 “Apuração Especial” do roteiro de
métrica do SISP.
3.6.6 A critério da CONTRATANTE, poderão ser incluídos novos itens na tabela acima
para cobrir cenários não contemplados por este Termo de Referência.
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3.7 Cálculo do tamanho de uma demanda
3.7.1 O cálculo do tamanho funcional de uma demanda obedece às seguintes regras:
3.7.1.1 Para desenvolvimento de novos módulos ou sistemas:
3.7.1.1.1 É realizado o cálculo do tamanho funcional da demanda conforme as regras
estabelecidas no manual CPM.
3.7.1.1.2 É realizada a aplicação dos fatores de impacto do roteiro de métricas do SISP,
quando indicado.
3.7.1.1.3 É realizada a inclusão dos itens listados na “Tabela de Itens não Mensuráveis
por Ponto de Função” deste documento, quando aplicável, para as funções transacionais
que não foram contadas nos itens acima.
3.7.1.2 Para cálculos de demandas evolutivas e serviços eventuais durante a sustentação
de sistemas:
3.7.1.2.1 É realizado o cálculo do tamanho funcional da demanda conforme as regras
estabelecidas no manual CPM.
3.7.1.2.2 É realizada a aplicação dos fatores de impacto do roteiro de métricas do SISP,
quando indicado.
3.7.1.2.3 Os itens contidos na tabela de “Itens não Mensuráveis” são cobertos pelo rol de
atividades vinculadas a sustentação de sistemas por Ponto de Função Sustentado,
portanto, estes itens não serão considerados na mensuração de esforço para demandas
de sistemas cuja sustentação está contratada.
3.7.2 Para desenvolvimento de novos módulos, cálculos de demandas evolutivas e
serviços eventuais em sistemas que estão sendo sustentados pela CONTRATADA,
considera-se que a CONTRATADA foi a responsável pelo desenvolvimento do sistema no
tocante a aplicação de fatores de impacto contidos no roteiro de métricas do SISP.
3.7.3 A critério da CONTRATANTE, para a medição das atividades onde as métricas de
pontos de função não se aplicar e não tiverem sido previstas na Tabela - Itens Não
Mensuráveis ou não constarem no manual do SISP indicado neste documento, deverá ser
utilizado o Fator de Conversão FC = 0,15 multiplicado pelo quantitativo em horas do
serviço realizado pela CONTRATADA, para fins de faturamento.
3.8 Linha de base de ponto de função
3.8.1 As linhas de base de ponto de função para todos os projetos, sejam novos sistemas
ou manutenções de sistemas legados, são de responsabilidade da CONTRATADA e
deverão ser atualizados e entregues junto com as contagens de tamanho funcional de
cada “release”. Estas linhas de base, além de contemplar o tamanho funcional da
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aplicação, deverão conter o histórico das solicitações de mudanças formalizadas que
fizerem parte do projeto.
3.9 Execução de sustentação de sistemas legados
3.9.1 Todas as manutenções a serem realizadas deverão ser registradas em ferramenta
de gestão de chamados, a ser definida pela CONTRATANTE. Tal ferramenta deverá
manter relatório web, acessível apenas por pessoas autorizadas, com relatórios
detalhados e consolidados

de todos o chamados abertos para cada aplicação

sustentada, de forma a permitir o acompanhamento dos níveis de serviço.
3.9.2 Ao ser registrado um chamado , o mesmo deverá obedecer aos seguintes critérios
de classificação de prioridade e seus respectivos Acordos de Nível de Serviço:
3.9.2.1 Baixa Prioridade: são consideradas de baixa prioridade, as manutenções
evolutivas no sistema que está sendo sustentado, dentro do limite de pontos de função
que foi estabelecido no contrato. Os atendimentos das manutenções de baixa prioridade
deverão ser resolvidos em até em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data e hora
do registro do chamado.
3.9.2.2 Média Prioridade: é considerada de média prioridade, a manutenção que não seja
em processo crítico e não torne a solução/módulo inoperante, mas que afete sua
qualidade. Os atendimentos das manutenções de média prioridade deverão ser resolvidos
em até em até 6 (seis) dias úteis, contados a partir da data e hora do registro do
chamado.
3.9.2.3 Alta Prioridade: são consideradas de alta prioridade, manutenções que afetem um
serviço que não torne a solução/módulo inoperante, mas que prejudique alguma(s)
funcionalidade(s). Os atendimentos das manutenções de alta prioridade deverão ser
resolvidos em até 4 (quatro) dias úteis, contados a partir da data e hora de registro da
chamado.
3.9.2.4 Crítica Prioridade: é considerada de prioridade crítica, a manutenção que afete um
processo de grande importância para a CONTRATANTE, que não torne a solução/módulo
inoperante, mas que prejudique a funcionalidade de alguns módulos, impedindo o
cumprimento de prazos legais ou administrativos de execução do processo do negócio.
Os atendimentos das manutenções de prioridade crítica deverão ser resolvidos em até 2
(dois) dias úteis, contados a partir da data e hora de registro do chamado.
3.9.2.5 Incidente: é considerado incidente, problema que ocasione um processo crítico
para a CONTRATANTE, com reflexo importantíssimo na operação da solução/módulo de
tal forma que se torne inoperante, parcial ou totalmente. Os atendimentos das
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manutenções de incidente deverão ser resolvidos em até 08 (oito) horas úteis, contados a
partir da data e hora de registro do chamado.
3.9.3 O período considerado útil varia de acordo com cada sistema e será especificado no
momento da apresentação da demanda aos credenciados.
3.9.4 A prioridade de atendimento aos chamados será definida pela CONTRATANTE.
Caso a equipe de suporte da CONTRATADA não concorde com a classificação de
prioridade de uma solicitação, o solicitante deverá ser contatado pela CONTRATADA para
que sejam discutidas suas razões e uma nova classificação seja acordada. Caso essa
solicitação não ocorra dentro do prazo de atendimento, será considerada a classificação
de prioridade registrada no sistema pelo CONTRATANTE.
3.9.5 O sistema de registro de chamados deverá permitir o acompanhamento do status
das solicitações. O prazo atribuído aos status que dependem da CONTRATANTE não
serão contabilizados nos acordos de nível de serviço solicitados.
3.9.6 Para os chamados de incidente, cada hora de atraso em relação ao acordo de nível
de serviço terá o desconto de 1% por hora útil de atraso em relação ao valor mensal pago
para o sistema sustentado. Para os chamados de prioridade crítica, alta, média e baixa,
cada dia de atraso em relação ao acordo de serviço solicitado nesta seção, terá o
desconto de 01% por dia útil de atraso em relação ao valor mensal pago para o sistema
sustentado.
3.9.6.1 Os descontos referentes aos acordos de níveis de serviço descritos acima são
cumulativos, sendo que seu somatório não pode ultrapassar 20% no mês.
3.9.7 Durante os primeiros (60) sessenta dias de sustentação de determinado sistema, a
critério da CONTRATANTE, poderão ser dispensados os descontos decorrentes do não
cumprimento dos níveis de serviço, como período de ajuste, desde que a CONTRATADA
comprovadamente demonstre que os trabalhos de sustentação estão em andamento.
3.9.8 Os serviços de sustentação serão pagos mensalmente, contados à partir da data de
assinatura da ordem de serviço. O valor pago será correspondente à quantidade de
pontos de função do sistema sustentado multiplicado pelo valor unitário do ponto de
função sustentado. Em cima deste valor mensal serão aplicados os descontos referentes
ao não cumprimento dos acordos de níveis de serviço.
3.9.8.1 Para a apuração dos níveis de serviço de cada sistema, serão considerados os
chamados encerrados no mês referente ao pagamento.
3.9.9 O

descumprimento

descumprimento

parcial

dos
das

Acordos

do Nível

obrigações

de

assumidas,

Serviço,
podendo

caracterizam
ocasionar

o
o

descredenciamento da CONTRATADA.
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3.10 Orientações gerais sobre o detalhamento da aquisição
3.10.1 Caso o IFPUG divulgue novas versões do CPM, a CONTRATANTE se reserva o
direito de adotar as novas versões do CPM ou manter a versão 4.3.1 vigente.
3.10.2 Caso o SISP divulgue novas versões do roteiro, a CONTRATANTE se reserva o
direito de adotar as novas versões deste roteiro ou manter a versão 2.2 vigente.
4. CONDIÇÕES DE ACEITE, RECEBIMENTO E GARANTIAS
4.1 Dos Requisitos Funcionais do Produto
4.1.1 A aceitação dos requisitos funcionais do produto pronto se dará por meio de
aplicação das validações e verificações, a serem definidos em um plano de testes
elaborado pela CONTRATADA com aprovação da CONTRATANTE, e de acordo com as
definições do PSP. Esse deve ser elaborado tendo como referência a especificação de
requisitos funcionais, especificação de casos de uso ou histórias de usuário, modelo de
arquitetura e modelo de dados elaborado pela CONTRATADA e aprovada pela
CONTRATANTE.
4.2 Dos Requisitos Não Funcionais do Produto
4.2.1 Requisitos não funcionais não expressam nenhuma função (transformação) a ser
implementada em um sistema de informações. Eles expressam condições de
comportamento e restrições que devem prevalecer. A aceitação dos requisitos não
funcionais se dará somente se estes atingirem os critérios de aceitação definidos no PSP.
A CONTRATADA também deverá apresentar os relatórios que comprovem que os
requisitos não funcionais cumpriram os critérios de aceitação.
4.3 Do código fonte e componentes
4.3.1 As entregas de código fonte e publicações devem ser realizadas através da
integração contínua dos componentes de software viabilizando a disponibilização
automática de releases, gestão informatizada dos ambientes de TI, gestão de
configuração dos artefatos de engenharia e gestão de mudanças. Todas estas atividades
de engenharia de software são desenvolvidas por meio de processos, métodos e
ferramentas, definidas no PSP, promovendo, assim, o princípio da impessoalidade e a
diminuição do esforço da execução pela automação de processos operacionais.
4.4 Da documentação exigida
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4.4.1 A CONTRATADA deverá produzir e entregar, nos prazos estipulados, os
documentos e manuais, em meio digital, em língua portuguesa, de acordo com o PSP, e
definidos no Acordo de Serviço.
4.5 Do Repasse e Apropriação do Conhecimento
4.5.1 Ao final de cada projeto ou serviço de sustentação deverá ser feito pela
CONTRATADA o repasse técnico do projeto, a fim de que a CONTRATANTE, ou outra
empresa indicada pela CONTRATANTE, esteja apta a dar continuidade à sustentação do
sistema implantado.
4.5.2 Deverá também ser feito um treinamento da utilização do sistema e suas regras de
negócio aos usuários multiplicadores do sistema, de acordo com o definido no Projeto.
4.5.2.1 A critério da CONTRATANTE, deverá ser realizado pelo menos 01 (um)
treinamento técnico e funcional referente aos produtos/artefatos entregues a cada OS
emitida, visando capacitar funcionários das áreas de desenvolvimento, suporte e
produção da CONTRATANTE na seguinte forma:
4.5.2.1.1 Treinamento na implantação e manutenção do sistema. Tais treinamentos
deverão ser ministrados para, pelo menos, 3 (três) técnicos. Após os treinamentos, os
funcionários, deverão possuir visão global de funcionamento do sistema implantado, bem
como ter condições para parametrizar e customizar o mesmo.
4.5.2.1.2 A CONTRATANTE deverá emitir Termo de Aceite indicando a efetividade do
treinamento realizado.
4.6 Da garantia obrigatória dos bens e Serviços
4.6.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia dos serviços contratados, sem ônus
adicionais à CONTRATANTE, durante todo o período de execução do projeto até o prazo
de 3 (três) meses após o seu aceite final. Enquadram-se os produtos desenvolvidos pela
CONTRATADA em pontos de função, sejam módulos ou sistemas novos.
4.6.1.2 A CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte, assistência técnica,
manutenções adaptativas, e manutenções corretivas e preventivas decorrentes de erros
ou falhas desde a implantação do primeiro pacote até o aceite final da solução, para as
implantações de novos sistemas e módulos.
4.6.2 Para a manutenção de sistemas legados, a CONTRATADA deverá prestar garantia
de manutenções corretivas no sistema que foi sustentado, por 3 meses após o
encerramento do contrato.
4.6.2.1 No caso de contratação de serviços eventuais para sistemas em sustentação, a
garantia ao serviço prestado será de 3 (três) meses após a emissão de aceite do serviço.
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4.7 Direitos de distribuição, uso e propriedade do software
4.7.1 Todos os produtos resultantes dos serviços executados pela CONTRATADA
deverão ser entregues à CONTRATANTE, por intermédio da Empresa de Informática e
Informação do Município – Prodabel, que terá o direito de propriedade sobre os mesmos,
inclusive códigos fonte, documentação, componentes básicos e bibliotecas, utilizados no
desenvolvimento dos trabalhos.
4.7.2 A cópia, redistribuição, engenharia reversa e modificação do software proprietário
são prerrogativas da CONTRATANTE.
4.8 Orientações Gerais sobre Aceite, Recebimento e Garantia
4.8.1 Caso os serviços executados ou os produtos gerados não atendam aos requisitos e
à qualidade exigidos, a CONTRATANTE deverá fazer os apontamentos necessários,
determinar prazo para regularização e devolvê-la à CONTRATADA para os ajustes
cabíveis, sem prejuízo do disposto nos requisitos para recebimento definitivo e
penalidades contratuais cabíveis.
4.8.2

Os

custos

decorrentes

das

correções

das

inconformidades

de

um

artefato/produto/serviço executados pela CONTRATADA apontadas pela CONTRATANTE
correrão por conta da CONTRATADA.
4.8.3 Mesmo uma Ordem de Serviço já fechada poderá ser objeto de auditoria pela
CONTRATANTE ou a seu comando e, no caso de observadas incorreções, será aberta
nova Ordem de Serviço, sem remuneração à CONTRATADA, para ajustes nos produtos e
serviços entregues. Esses registros serão realizados em relatório de auditoria a ser
anexado à nova Ordem de Serviço.
5. INDICADORES
5.1 A presente contratação possui mecanismos que possibilitam à CONTRATANTE
remunerar a CONTRATADA na medida do cumprimento dos indicadores, de forma a
assegurar que os pagamentos sejam vinculados aos resultados entregues.
5.2 Os indicadores possuem o objetivo de estabelecer compromissos que devem ser
cumpridos pelas partes a fim de garantir o prazo, a qualidade e as condições comerciais
dos serviços, além da satisfação final da CONTRATANTE que tutela, como fim único, o
interesse Público.
5.3 Todo artefato entregue pela CONTRATADA no contexto da execução de uma OS
poderá ser submetido à avaliação da CONTRATANTE, conforme critérios de aceitação
definidos no item 6. CONDIÇÕES DE ACEITE, RECEBIMENTO E GARANTIAS.
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5.4 Os indicadores que serão apurados, para os serviços de desenvolvimento de novos
módulos e sistemas são:
5.4.1 Indicador de Qualidade dos Documentos Entregues (IQD)
5.4.1.1 Este indicador tem como objetivo medir a qualidade dos documentos entregues
durante a release. Todos os documentos planejados para serem entregues durante a
release poderão ser avaliados para a medição deste indicador.
IQD = Quantidade de Documentos Rejeitados ao final da release
5.4.1.2 A data de referência para a medição será a que foi planejada para o término da
release. Todos os documentos entregues até esta data serão avaliados. Os artefatos que
foram planejados para serem entregues e não o foram, serão considerados rejeitados.
5.4.1.3 Será descontado o valor de 0,5% para cada documento rejeitado. O valor será
descontado sobre o valor devido de acordo com a entrega feita na release.
5.4.1.4 Mesmo após o desconto, os documentos deverão ser corrigidos e entregues.
5.4.2 Indicador de Defeitos por Ponto de Função (IDPF)
5.4.2.1 Este indicador tem como objetivo medir a qualidade do produto baseado na
quantidade de defeitos em relação ao total de pontos de função entregue na release.
5.4.2.2 A data de referência para a medição será a que foi planejada para o término da
release. Todos os defeitos que estiverem abertos na data planejada para o término na
release serão considerados para a medição deste indicador.
5.4.2.3 Deverá ser aplicada a seguinte fórmula: IDPF = (Quantidade de defeitos
reportados / Quantidade de pontos de função da release) x 10.
5.4.2.4 Será descontado o valor apurado para o IDPF de acordo com a fórmula acima, em
porcentagem, sobre o valor devido de acordo com a entrega feita na release. Exemplo: Se
foram entregues 50 pontos de função e tiverem 10 erros abertos, IDPF = (10/50) X 10 = 2,
ou seja, serão descontados 2% em cima do valor devido para a release.
5.4.2.5 Mesmo após o desconto, todos os erros reportados precisam ser corrigidos e o
produto deverá ser entregue livre de erros.
5.4.3 Indicador de Cumprimento de Prazo da Release (ICPR)
5.4.3.1 Este indicador tem como objetivo medir os atrasos na finalização da release, em
relação ao que foi planejado.
ICPR = Quantidade de Dias de Atraso em relação ao planejamento
5.4.3.2 A data para referência desta medição será a data final da release, na qual o
produto entregue será considerado pronto. Só será considerado como final da release, a
entrega de todo o produto e documentações planejadas, livre de erros.
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5.4.3.3 Para cada dia de atraso em relação à data planejada para o término da release,
será descontado o valor de 0,5% em relação ao valor devido de acordo com a entrega
feita na release.
5.5 Os descontos referentes aos indicadores descritos acima são cumulativos, sendo que
seu somatório não pode ultrapassar 20% do valor total a ser pago na release.
Descontos (limitado a 20%) = IQD*0,5% + IDPF(em percentual) + ICPR*0,5%
Valor a ser Pago = Valor da Release - (Descontos*Valor da Release)
5.6 O descumprimento dos Indicadores, caracterizam o descumprimento parcial das
obrigações assumidas, podendo ocasionar o descredenciamento da CONTRATADA.
6. PAGAMENTOS
6.1 Remuneração será sempre atrelada a uma ordem de serviço.
6.2 Para desenvolvimento de novos módulos e sistemas:
6.2.1 A remuneração será baseada nos resultados entregues e aceitos (Produto Pronto).
6.2.2 Ao final do ciclo de pagamento, serão apuradas todas as funcionalidades entregues
e aceitas naquele ciclo.
6.2.3 Para as funcionalidades que perpassem o ciclo de pagamento para serem
desenvolvidas, serão contadas somente no ciclo em que forem entregues e aceitas.
6.2.4 Será feita a contagem detalhada de pontos de função pela CONTRATADA, que será
validada pela CONTRATANTE.
6.2.4.1 No caso de existir divergência por parte da CONTRATADA ou da CONTRATANTE
quanto às contagens, as partes deverão encaminhar pedido de revisão. Persistindo as
divergências, prevalecerá o entendimento da CONTRATANTE.
6.2.4.2 A existência de divergências quanto às contagens não autoriza a CONTRATADA
a onerar os prazos ou o nível de atendimento previsto para o desenvolvimento dos
sistemas contratados.
6.2.5 Para as funcionalidades já implantadas em produção será pago 100% do valor
apurado. Para as funcionalidades prontas, que ainda não foram implantadas em
produção, será pago 95% do valor apurado, e os 5% restantes serão pagos após a
implantação em produção, correspondente à fase de implantação do ciclo de vida de
desenvolvimento.
6.3 Os serviços de sustentação serão pagos mensalmente, contados à partir da data de
assinatura da ordem de serviço. O valor pago será correspondente à quantidade de
pontos de função do sistema sustentado multiplicado pelo valor unitário do ponto de
função sustentado.
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6.3.1 No caso de serviços eventuais para sistemas sustentados, o pagamento será
realizado, preferencialmente, ao final da entrega do serviço prestado. As exceções se
aplicam para os casos de serviços cujo prazo de entrega é muito longo, e, nestes casos, o
ciclo de pagamento será acordado entre as partes.
6.4 Em cima dos pagamentos a serem realizados, serão aplicados os descontos
referentes aos indicadores e acordos de níveis de serviço.
6.5 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, em 30 (trinta) dias corridos
contados do adimplemento da obrigação. Considera-se adimplida a obrigação a entrega
do objeto com seu aceite definitivo pelo Fiscal do objeto.
7. PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES
7.1 A CONTRATADA fica responsável pela manutenção, sigilo e segurança dos dados a
que tiver acesso, respondendo civil e criminalmente pela adulteração, divulgação ou má
utilização de dados e informações da CONTRATANTE.
7.2 A CONTRATADA deverá manter sigilo quanto às informações contidas em
documentos, papéis e arquivos gravados mediante meio magnético, e em qualquer
material manipulado para realização dos serviços, dedicando especial atenção à sua
guarda, assumindo total responsabilidade sobre o sigilo.
7.3 A CONTRATADA deverá zelar pela guarda e conservação dos documentos que forem
colocados à sua disposição pela CONTRATANTE, devolvendo-os nas mesmas condições
em que lhe foram entregues para a prestação de seus serviços.
7.4 A CONTRATADA obriga-se a repassar os conhecimentos e técnicas empregadas na
execução dos serviços para a CONTRATANTE e/ou para outra empresa ou instituição
indicada pela CONTRATANTE. Este repasse constitui um pacote de entrega e deverá ter
aceite formal para sua conclusão.
7.5 A CONTRATADA obriga-se a tratar como "segredos comerciais e confidenciais", o
Processo de Software da PBH/PRODABEL e quaisquer informações, dados, processos,
fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos aos
serviços ora contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste
contrato, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros.
7.6 A CONTRATADA deverá assinar o “Termo de Sigilo e Confidencialidade” presente no
Anexo I do Termo de Referência – Projeto Básico.
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 Exercer a Gestão e Fiscalização do contrato fruto deste edital.
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8.2 Comunicar tempestivamente à CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis
irregularidades observadas no decorrer da prestação dos serviços, para a imediata
adoção das providências, de modo a sanar problemas eventualmente ocorridos.
8.3 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o
estabelecido no Edital e no Contrato.
8.4 Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina o
contrato, bem como verificar os relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou
faturas, devidamente atestadas, para pagamento dentro do prazo determinado.
8.5 Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não
cumprimento das determinações, aplicando as advertências e sanções previstas,
informando à Diretoria competente da CONTRATANTE.
8.6 Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento, após
a assinatura do Aceite Definitivo e comunicar a CONTRATADA quaisquer irregularidades
ou problemas que possam inviabilizar os pagamentos.
8.7 Fornecer, em tempo hábil, todos os dados técnicos e informações de sua
responsabilidade, necessários à execução do objeto do contrato.
8.8 Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os
casos determinados pela urgência das medidas, cabendo, nestes casos, a confirmação
por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da efetivação do
entendimento.
8.9 Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da
CONTRATADA conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido.
8.10 Informar à CONTRATADA da presença de profissionais que não possuam o
conhecimento técnico e postura profissionais necessários à perfeita realização dos
serviços.
8.11 Rejeitar, no todo ou em parte, as entregas efetuadas em desacordo com o contrato.
8.12 Permitir ao empregado da CONTRATADA acesso às áreas internas da PBH para
execução dos serviços.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Cumprir todas as cláusulas, exigências e obrigações, bem como atuar em
conformidade com a proposta de trabalho apresentada e com o Contrato estabelecido.
9.2 Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do contrato, bem como arcar com os
eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, provocados por
ineficiência no fornecimento dos produtos, respondendo integralmente pelo ônus
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decorrente, o que não exclui nem diminui a responsabilidade pelos danos que se
evidenciarem, independentemente do controle e fiscalização exercidos pela PBH.
9.3 Assegurar à CONTRATANTE a qualidade dos serviços relativos ao objeto deste
edital, bem como pelo sigilo dos trabalhos, sob todos os aspectos, circunstâncias e
eventualidades.
9.4 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE
quanto à execução dos serviços contratados, sem que isso implique qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
9.5 Caberá à CONTRATADA refazer os produtos/artefatos que não tiveram o atendimento
adequado, de forma a sanar os problemas encontrados, caso a CONTRATANTE verifique
o não atendimento de suas expectativas e padrões de qualidade.
9.6 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer fato ou dano
verificado no local da prestação do serviço.
9.7 Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei, e cumprir todas as
obrigações fiscais decorrentes da execução do Contrato, responsabilizando-se por
quaisquer infrações fiscais daí advindas.
9.8 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação, que
venham a ser solicitados pelos agentes designados pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte.
9.9 Arcar com todos os custos inerentes à prestação de serviços e ao fornecimento, tais
como deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho aos sábados,
domingos, feriados ou em horário noturno, bem com qualquer outro valor adicional.
9.10 No caso de substituição definitiva dos profissionais envolvidos na execução do
objeto, a CONTRATADA deverá submeter, previamente, para a CONTRATANTE, a
documentação de comprovação do perfil exigido, certificando-se do correto cumprimento
da qualificação exigida.
9.11 Substituir em até 5 dias úteis quaisquer profissionais alocados na prestação dos
serviços, com Ordem de serviço (O.S) vigente, seja por saída espontânea ou por
desligamento por parte da CONTRATADA.
9.12 Assumir toda a responsabilidade pelos danos que eventualmente venham a ser
causados por seus empregados ou prepostos no desenvolvimento dos trabalhos.
9.13 Fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, responsabilizando-se
por qualquer acidente que venha a ocorrer em decorrência da execução dos serviços
contratados.
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9.14 Prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas pelo
responsável do acompanhamento e fiscalização operacional da execução dos contratos,
documentando-as.
9.15 Acatar normas de acesso de pessoas às instalações do CONTRATANTE.
9.16 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, seja por culpa de qualquer de seus empregados e/ou
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do
presente instrumento.
9.17 Responder pelo pagamento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Termo de Referência.
9.18 Apresentar, durante a execução do objeto, se solicitado, documentos que
comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
9.19 A inadimplência da CONTRATADA não transfere a responsabilidade por seu
pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a CONTRATANTE.
9.20 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE
ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.
9.21 No caso da CONTRATADA ser considerada incapaz de continuar com o contrato, a
mesma deverá fazer a transferência de tecnologia para a CONTRATANTE, através de um
plano de transferência detalhado e devidamente aprovado, dando condições para que a
CONTRATANTE ou outra instituição por ela indicada assuma a manutenção, suporte e
desenvolvimento de novas funções do sistema adquirido/desenvolvido.
9.22 Garantir como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações, dados,
processos, fórmulas, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no contrato, não
podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros.
9.23 Entregar, no momento da finalização do contrato fruto deste Termo de Referência,
toda a documentação e material de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, em
seu poder.
9.24 Destruir no final do contrato todas as cópias e versões preliminares dos produtos de
propriedade da CONTRATANTE em seu poder.
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9.25 Entregar à CONTRATANTE, todos os documentos, códigos-fontes, planejamentos e
demais artefatos pertinentes, referentes aos serviços contratados.
9.26 Gerar as massas de testes necessárias à execução dos testes relativos aos
Sistemas construídos e os que sofrerem manutenção.
9.27 Fornecer todos os meios necessários à execução dos serviços, excetuando-se
apenas aqueles descritos na cláusula de obrigação da CONTRATANTE, correndo por
conta da CONTRATADA, sem custos adicionais à CONTRATANTE.
9.28 As versões ou outras características dos ambientes associados ao desenvolvimento
dos trabalhos poderão sofrer evoluções, devendo a CONTRATADA adequar suas
instalações sem ônus para a CONTRATANTE.
9.29 Os softwares de apoio utilizados pela CONTRATADA para auxiliar na execução dos
serviços deverão ser de conhecimento da CONTRATANTE e, também, devem ser
aprovados previamente.
9.30 É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a aquisição de quaisquer
softwares de apoio, não restando responsabilidade reversa à CONTRATANTE
concernente à titularidade de direitos de propriedade, incluindo direitos autorais e outros
direitos de propriedade intelectual sobre programas.
10. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1 Os serviços poderão ser executados nas instalações da CONTRATANTE ou da
CONTRATADA. O local de execução dos serviços será especificado no momento da
apresentação da demanda aos credenciados.
10.1.1 É de responsabilidade da CONTRATADA, arcar com todos os custos inerentes à
prestação de serviços e ao fornecimento, tais como deslocamento, alimentação,
transporte, alojamento, bem com qualquer outro valor adicional.
10.1.2 Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA deverá ter um escritório na
região metropolitana de Belo Horizonte/MG, para apoio aos seus funcionários alocados na
execução dos serviços. O prazo para montagem do mesmo é de 90 (noventa) dias a partir
da data de assinatura do contrato.
10.2 A infraestrutura de hardware e de software necessária para sua execução são de
responsabilidade da CONTRATADA, independente do local de execução dos trabalhos.
10.3 A necessidade de estabelecer Link de Comunicação Dedicado com a PRODABEL irá
depender do serviço que será executado e, portanto, será especificado no momento da
apresentação da demanda aos credenciados.
11. DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
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11.1 Para as demandas de Projetos de Desenvolvimento de Novos Módulos e Sistemas,
a CONTRATADA deverá prover no momento do início da execução dos serviços, quando
da abertura da respectiva Ordem de Serviço, a equipe mínima necessária à efetiva
prestação do serviço, sendo obrigatória a presença na equipe de todos os perfis
especificados abaixo para o desenvolvimento de novos módulos e sistemas.
11.1.1 Para os serviços onde forem contratadas somente disciplinas específicas,
conforme Tabela 2 deste documento, alguns perfis podem ser dispensados pela
CONTRATANTE.
11.2 A CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação dos perfis exigidos com todos os
profissionais indicados, através de documentação, certificando-se do correto cumprimento
da qualificação exigida.
11.2.1 A alteração dos membros da equipe da CONTRATADA durante a prestação do
serviço deverá ser formalizada à CONTRATANTE, com as devidas comprovações do
novo integrante.
11.2.2 A CONTRATANTE poderá solicitar a alteração de membros da equipe que não
estejam produzindo com a eficiência desejada.
11.3 Desde que o esforço necessário ao cumprimento das suas obrigações em cada
projeto não fique prejudicado, será permitida a participação em mais de um projeto para
os seguintes perfis:
11.3.1 Gerente de Projeto,
11.3.2 Analista de Métricas,
11.3.3 Analista DEVOPS,
11.3.4 Arquiteto de Software.
11.3.1 Para o time de desenvolvimento será exigida participação exclusiva em cada
projeto. Caso a participação exclusiva gere ociosidade dos profissionais alocados, será
permitido o compartilhamento do recurso.
11.4 Seguem abaixo as qualificações que podem ser exigidas em cada projeto para
desenvolvimento de novos módulos e sistemas:
11.4.1 Gerente de Projeto que deverá ter a seguinte qualificação:
11.4.1.1 Diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC;
11.4.1.2 Experiência de no mínimo 03 (três) anos em coordenação de projetos
comprovada através de currículo atualizado, explicitando nomes dos projetos, períodos de
execução (Mês/Ano) e respectivas organizações ou experiência de no mínimo 02 (dois)
anos em coordenação de projetos comprovada por Declaração de Empresa ou Entidade
contratante.
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11.4.1.3 Certificação PMP emitida pelo Project Management Institute (PMI) ou certificação
Professional Scrum Master (PSM) emitida pela Scrum.org ou certificado Scrum emitida
pela Alliance ou certificação Scrum emitida pelo PMI ACP.
11.4.2 Analista de Métricas responsável pelos serviços de mensuração e medição de
projetos, com a seguinte qualificação:
11.4.2.1 Diploma de curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação
ou curso superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da
Educação MEC;
11.4.2.2 Certificação CFPS emitida pelo International Function Point Users Group
(IFPUG).
11.4.3 Analista DEVOPS, responsáveis pela automação de processos operacionais,
instalação,

configuração,

disponibilização,

operação,

conectividade,

continuidade,

segurança e manutenção das atividades que viabilizam a operacionalização das soluções,
com a seguinte qualificação:
11.4.3.1 Diploma de curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação
ou curso superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da
Educação MEC;
11.4.3.2 Experiência de no mínimo 3 (três) anos, comprovada por Declaração de Empresa
ou Entidade contratante, em atuações em projetos como Analista DEVOPS Apresentação
de currículo profissional atualizado explicitando nomes dos projetos, períodos de
execução constando mês e ano, e respectivas organizações patrocinadoras.
11.4.4 Arquiteto de Software, responsável por confeccionar os artefatos de análise e
desenho dos sistemas, e orientar as equipes de codificadores durante o processo de
implementação, com a seguinte qualificação:
11.4.4.1 Diploma de curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação
ou curso superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da
Educação - MEC;
11.4.4.2 Experiência de no mínimo 8 (oito) anos, comprovada por Declaração de Empresa
ou Entidade contratante, em atuações em projetos como Arquiteto de Software.
Apresentação de currículo profissional atualizado explicitando nomes dos projetos,
períodos de execução constando mês e ano, e respectivas organizações patrocinadoras.
11.4.5 Equipe de Desenvolvimento (Time de Desenvolvimento): é composta por um grupo
de integrantes da CONTRATADA para desenvolvimento de software, que deve possuir
uma característica multifuncional, auto-organizados, contando com analistas, arquitetos,
programadores,

testadores,

administrador

de

banco

de

dados

entre

outros.

Individualmente os integrantes da equipe de desenvolvimento podem ter habilidades
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especializadas e área de especialização, mas a responsabilidade pertence a toda equipe
de desenvolvimento. A qualificação exigida:
11.4.5.1 Diploma de curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação
ou curso superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da
Educação - MEC;
11.4.5.2 Experiência de no mínimo 3 (três) anos, comprovada por Declaração de Empresa
ou Entidade contratante, na atuação dentro da área de especialização para o qual foi
alocado no projeto.
11.5 O papel de Scrum Master para cada projeto deverá ser exercido por um membro da
equipe.

Belo Horizonte ___de ______________ de 2019.

Responsável pela elaboração do
Termo de Referência:
Responsável pela elaboração do
Termo de Referência:
Diretor da área solicitante:
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO

TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

A <PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA>, doravante referida simplesmente
como CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o número <NÙMERO DO CNPJ>, com
endereço <ENDEREÇO>, neste ato representada pelo <VÍNCULO DO SIGNATÁRIO
COM A CONTRATADA>, <NOME DO SIGNATÁRIO>, nos termos do <CONTRATO OU
TERMO ADITIVO EM QUE FOI PACTUADO O SIGILO E CONFIDENCIALIDADE>,
compromete-se a observar o presente TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE,
firmado perante a CONTRATANTE, em conformidade com as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto deste TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE é a necessária e adequada
proteção às informações confidenciais fornecidas à CONTRATADA para que possa
desenvolver as atividades contempladas especificamente no Contrato nº
____/_________.
1.1 As estipulações constantes neste TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE se
aplicam a toda e qualquer informação compartilhada ou de qualquer maneira revelada à
CONTRATADA.
1.2 A CONTRATADA reconhece que, em razão da prestação de serviços à
CONTRATANTE, tem acesso a informações que devem ser tratadas como sigilosas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Deve ser considerada confidencial toda e qualquer informação observada ou revelada,
por qualquer meio, em decorrência da execução do contrato, contendo ela ou não a
expressão “CONFIDENCIAL”.
2.1 O termo “Informação” abrange toda informação, por qualquer modo apresentada ou
observada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: requisitos,
fórmulas, processos, fluxos, configurações, parâmetros, especificações, modelos,
documentos, códigos, procedimentos, diagramas, planos, arquivos, bases de dados, entre
outras a que, diretamente ou através de seus empregados, prepostos ou prestadores de
serviço, venha a CONTRATADA ter acesso durante ou em razão da execução do contrato
celebrado.
2.2 Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, a
CONTRATADA deverá mantê-la sob sigilo até que seja autorizada expressamente pelo
representante legal da CONTRATANTE, referido no Contrato, a tratá-la diferentemente.
Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa da CONTRATANTE poderá
ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS LIMITES DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
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As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento não serão aplicadas a
nenhuma informação que:
I - seja comprovadamente de conhecimento público no momento da revelação, exceto
se tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;
II - já esteja em poder da CONTRATADA, como resultado de sua própria pesquisa,
contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato; ou
III - tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos à relação
contratual, contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
A CONTRATADA se obriga a manter sigilo de toda e qualquer informação definida neste
TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE como confidencial, utilizando-as
exclusivamente para os propósitos do contrato.
4.1 A CONTRATADA determinará a observância deste TERMO DE SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço
que estejam direta ou indiretamente envolvidos com a execução do contrato.
4.2 A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente à CONTRATANTE qualquer
violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou
omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados,
prepostos e prestadores de serviço.
4.3 Compromete-se, ainda, a CONTRATADA a não revelar, reproduzir, utilizar ou
comercializar, bem como não permitir que seus empregados, prepostos ou prestadores de
serviço revelem, reproduzam, utilizem ou comercializem, em hipótese alguma, as
informações referidas no presente TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE como
confidenciais, ressalvadas situações previstas no contrato e neste TERMO DE SIGILO E
CONFIDENCIALIDADE.
4.4 A CONTRATADA deve cuidar para que as informações confidenciais nos termos do
presente TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE fiquem restritas ao conhecimento
dos empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam diretamente
envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da
existência deste TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE e da natureza
confidencial das informações.
CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DAS INFORMAÇÕES
A CONTRATADA devolverá imediatamente à CONTRATANTE, ao término do Contrato,
todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive registro de documentos de
qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou
posse, bem como de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, assumindo
o compromisso de não utilizar qualquer informação confidencial, nos termos do presente
TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, a que teve acesso em decorrência do
vínculo contratual com a CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO
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O
descumprimento
de
qualquer
cláusula
deste
TERMO
DE
SIGILO
E CONFIDENCIALIDADE acarretará as responsabilidades civil, criminal e administrativa,
conforme previsto na legislação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
Tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva, permanece em vigor o dever de sigilo,
tratado no presente TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, após o término do
Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos neste TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, assim como as
dúvidas surgidas em decorrência da sua execução, serão resolvidos pela
CONTRATANTE.
Por estarem de acordo, a CONTRATADA, por meio de seu representante, firma o
presente TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, lavrando em duas vias de igual
teor e forma.

Belo Horizonte,

de

de 20

<REPRESENTANTE DA CONTRATADA>
<VÍNCULO DO REPRESENTANTE COM A CONTRATADA>
RG:
CPF:
__________________________________________________________________________
DE ACORDO:
(integrantes da equipe técnica da CONTRATADA)
__________________________________

__________________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:
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ANEXO II. MINUTA DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
(Local e data)
Ref.: Chamamento Público 004/2019 – Termo de Credenciamento – PRODABEL
À
Comissão de Registro de Preços e Licitações
Em atenção ao Chamamento Público em referência, a (Razão Social da empresa),
estabelecida na (endereço), (CNPJ), representada por (nome, cargo, CPF), vem, por meio
deste, solicitar Credenciamento para prestação de serviços técnicos especializados na
área de desenvolvimento de software contemplando todo o seu ciclo de vida, e
manutenção de Sistemas de Informação, dimensionada em Pontos de Função, na
modalidade de fábrica de software, em conformidade com o PSP e com o catálogo de
tecnologia da Prodabel. Para tanto, submete os documentos solicitados na Cláusula
Quarta do Chamamento supramencionado.
Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente,
(assinatura)
________________________
(Nome do representante legal e cargo)
(Nome da entidade)
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ANEXO III. FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
Comissão de Registro de Preços e Licitações
Ref.: Projeto XXX
Prezados Senhores,
A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no
Chamamento Público 004/2019, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente.
Nome da empresa: ________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________
Telefone: _______________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________
Inscrição estadual: ________________________________________________________
Nome do banco: __________________________________________________________
Número do banco: ________________________________________________________
Endereço do banco: _______________________________________________________
Nome da agência: ________________________________________________________
Conta número: ___________________________________________________________
Nome

completo,

CPF

e

cargo

do

signatário

do

contrato:

______________________________________________________________________

Descrição

Quantidade

Ponto de Função

(Definida pela
Prodabel)

Ponto de Função Sustentado

(Definida pela
Prodabel)

Banco de Ponto de Função

(Definida pela
Prodabel)

Valor Unitário

Valor Total

(Mesmo valor
unitário do
Ponto de
Função)

Valor Global
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Local e data: ________________________________________________________
(Assinatura autorizada, devidamente identificada).
Declaramos ainda para os devidos fins, sob as penas da lei:
a)

Que estamos cientes e concordamos com as condições contidas nos termos

constantes do Edital e seus anexos, bem como que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação definidos;
b)

Que essa Proposta Comercial tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da

data de sua apresentação formal à PRODABEL.
Observações:
O quadro acima deverá ser preenchido conforme demanda apresentada, podendo
apresentar quantitativos zerados.
Caso a demanda apresente ponto de função e banco de ponto de função, o valor unitário
de cada um deles deverá ser o mesmo.
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ANEXO IV. MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFORMÁTICA E
INFORMAÇÃO

DO

MUNICÍPIO

DE

BELO

HORIZONTE S/A – PRODABEL E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.002.000/19-15
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A PRODABEL,

sociedade

de

economia

mista

municipal,

doravante

denominada

CONTRATANTE, estabelecida na Avenida Presidente Carlos Luz, n.º 1.275, bairro
Caiçaras, CEP 31.230-000, Belo Horizonte - MG, CNPJ/MF nº 18.239.038/0001-87,
Inscrição Estadual nº 062.392.867.00-33, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, neste ato
representada por seu Diretor-Presidente, Leandro Moreira Garcia, C.I. n.º MG-10.128.278,
inscrito no CPF sob o n.º 063.335.376-08, presentes o Diretor de Sistemas de Informação,
Bruno Vieira Costa, C.I. MG-11.091.238, inscrito no CPF sob o n.º 014.626.456-82, e o
Diretor de Administração, Finanças e Compliance, Thiago Souza Dutra, CI nº MG 12.787.019, inscrito no CPF sob o n.º 070.435.836-08e a Empresa XXXXXXXXXXXXX,
CNPJ/MF nº [nº do CNPJ], estabelecida na [endereço completo], neste ato representada
por seu [cargo e nome completo do Representante Legal], CPF n.° [nº do CPF], doravante
denominada CONTRATADA, celebram, em decorrência do Chamamento Público nº.
004/2019, o presente contrato que é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei Federal nº
13.303/2016 e pelos preceitos de direito privado, conforme cláusulas e condições a seguir
especificadas, reciprocamente estipuladas e aceitas, vinculando-se ao Termo de
Referência e seus anexos, partes integrantes deste instrumento independente de
transcrição.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste contrato prestação de serviços técnicos especializados na área
de desenvolvimento de software contemplando todo o seu ciclo de vida, e sustentação de
Sistemas de Informação, dimensionada em Pontos de Função e em Pontos de Função
Sustentado, respectivamente e, na modalidade de fábrica de software, em conformidade
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com o PSP e com o catálogo de tecnologia da Prodabel, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Edital de Chamamento Público nº 004/2019, no projeto
básico, e na proposta da CONTRATADA, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.

Item
1
2
2.1

Descrição do Serviço

Dimensionamento

Qtde

Projeto
de
desenvolvimento
de
Ponto de função
.....
novos
módulos
e
sistemas
Sustentação
de Ponto de função
.....
Sistemas legados
sustentado
Serviços Eventuais
Ponto de função
.....

2.2
Demandas Evolutivas
VALOR TOTAL

Ponto de função

.....

Preço
Unitário

Preço
Total

......

.....

......

.....

......

.....

......

.....
R$

1.1.1 O quantitativo definido no objeto deste contrato será executado conforme demanda
da CONTRATANTE, podendo sofrer alterações e não gerando a obrigatoriedade de
execução integral por parte da Administração;
1.1.2 A CONTRATANTE poderá definir banco de pontos de função (PF) para a execução
de serviços eventuais e/ou demandas evolutivas que possam surgir e não estejam
inclusos nos serviços de sustentação do sistema, não existindo obrigatoriedade no
consumo deste banco de ponto de função;
1.1.3 As tecnologias previstas para os serviços objeto deste contrato serão: Java, PHP,
Node.js, e Mobile.
1.1.4 As versões e frameworks complementares para uso serão definidos pela
CONTRATANTE de acordo com as necessidades do projeto e com o Catálogo de
Tecnologias.
1.1.5 Poderá haver desenvolvimento e/ou atualizações de scripts de banco de dados para
atendimento aos requisitos da solução que está sendo desenvolvida ou sustentada;
1.1.6 A critério da CONTRATANTE poderá ser solicitada a prestação de serviços para
disciplinas específicas do ciclo de desenvolvimento de software, considerando a
distribuição percentual para cada disciplina, conforme tabela 1. O pagamento desses
percentuais abrange a confecção de todos os artefatos previstos para a disciplina
constantes no Processo de Software da Prefeitura de Belo Horizonte (PSP).

Disciplinas

Percentual de
esforço
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Engenharia

de

Requisitos

25%

Análise e Desenho

10%

Implementação

40%

Teste

15%

Homologação

5%

Implantação

5%

Total

100%

Tabela 1 - Percentual de esforço por disciplina
CLÁUSULA SEGUNDA–DO DETALHAMENTO DO OBJETO
O objeto do presente contrato segue as definições e detalhamentos dispostos nesta
cláusula.
2.1 Desenvolvimento de novos módulos e sistemas (Projetos)
2.1.1 Compreende a prestação de serviços de engenharia de software para novas
soluções para PBH e/ou evoluções em sistemas já existentes, contemplando todo o ciclo
de vida do processo de desenvolvimento de software, de acordo com o PSP, utilizando
tecnologias contempladas no Catálogo de Tecnologias da PBH.
2.1.2 Ao longo da execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá se
adequar às mudanças na metodologia de trabalho que porventura venham a ocorrer no
âmbito do PSP, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.
2.1.3 O dimensionamento e pagamento da prestação destes serviços serão feitos por
entregas, conforme especificado na Cláusula Nona, utilizando a análise de pontos de
função.
2.2 Sustentação de sistemas legados
2.2.1 São considerados serviços de sustentação os serviços de operação e manutenção
continuada de soluções de software em utilização na PBH, cujo principal resultado é a
correção de defeitos, prevenção, manutenção da sua disponibilidade, estabilidade e
desempenho, além de pequenas melhorias necessárias à continuidade do sistema. Esses
serviços contemplam:
2.2.1.1

Manutenções

Corretivas:

Análise,

diagnóstico,

restabelecimento

da

disponibilidade, correção de falhas ou defeitos da solução de software em ambiente de
produção, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou
mau funcionamento da aplicação e quaisquer desvios em relação aos requisitos
funcionais ou não funcionais esperados para a solução, seja em rotinas “batch” ou “on-
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line”. Estão incluídas nessas manutenções todas as interfaces que fazem parte da
aplicação sustentada.
2.2.1.2 Melhorias: Adequação da solução de software às necessidades de melhorias, sem
alteração de funcionalidades sob o ponto de vista do usuário, com a finalidade de
promover a melhoria de desempenho, manutenibilidade, solucionar não-conformidades de
layout e sanar aspectos ineficientes de usabilidade da aplicação. Estão incluídas nas
melhorias, mas não se limitando a elas, os seguintes itens: alterações de elementos
visuais, alterações de layout, alterações no fluxo de navegação entre interfaces, alteração
do texto de mensagens, padronização de nome de campos e variáveis, adição ou
reestruturação de menus de navegação estáticos, alteração ou exclusão de páginas
estáticas.
2.2.1.3 Manutenções adaptativas: Adequação da solução de software às mudanças de
ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, e de versão de
software, de linguagem, de Browser, de Containers, de servidor de aplicação e de
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que não impliquem inclusão,
alteração ou exclusão de funcionalidades.
2.2.1.4 Operações de dados: Serviços de inclusão, alteração, consulta ou exclusão de
dados no banco de dados do ambiente de produção para elaboração de relatórios,
correção ou adequação de informações mantidas pelas soluções de software sustentadas
e levantamento de informações complementares e não disponibilizadas de forma
automática via aplicação ao usuário.
2.2.1.5 Suporte de segundo e terceiro nível ao usuário.
2.2.1.6 Apoio à produção: suporte e acompanhamento presencial das equipes de
infraestrutura para análise, diagnóstico, resolução de incidentes e proposta de melhoria,
quando couber.
2.2.1.7 Acompanhamento das aplicações: Monitoração preventiva e gestão dos registros
de Log gerados pelos sistemas sustentados.
2.2.1.8 Operação de Sistemas: Consiste na execução de quaisquer procedimentos
operacionais rotineiramente requeridos pelo sistema em função de suas regras de
negócio ou forma de construção, incluindo parametrizações necessárias.
2.2.1.9 Os serviços de sustentação compreendem não apenas a modificação do código
da aplicação, mas sim todas as atividades necessárias previstas no PSP para o
atendimento da manutenção.
2.2.1.10 Estão incluídas nos serviços de sustentação as atividades necessárias para
manter a documentação da solução de software atualizada e compatível com as
manutenções realizadas.
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2.2.2 A CONTRATADA é responsável por absorver o conhecimento do negócio e do
código fonte de cada solução sustentada.
2.2.3 As manutenções evolutivas, que incluem pequenas alterações e/ou inclusões de
funcionalidades no sistema sustentado, estarão incluídas na lista de serviços de
sustentação. O limite de pontos de função mensal, referentes a manutenções evolutivas,
que poderão estar incluídos nos serviços de sustentação estão especificados nos anexos
deste contrato.
2.2.4 O pagamento ao serviço de sustentação de sistemas será feito mensalmente para
cada sistema contratado, utilizando o conceito de Ponto de Função Sustentado (PFS).
2.2.5 A prestação de serviços eventuais e/ou demandas evolutivas que ultrapassem o
limite incluído nos serviços de sustentação, poderão ser solicitados pela CONTRATANTE
sob demanda, sendo mensurados e pagos em pontos de função, conforme mesmas
regras estabelecidas para pagamentos de projetos, conforme Cláusula Nona do presente
contrato.
2.2.6 Entende-se por demandas evolutivas as alterações, exclusões e inclusões de
funcionalidades no sistema. Serviços eventuais são aqueles que não afetam diretamente
funcionalidades do sistema, mas que são essenciais para a sustentação do mesmo, como
por exemplo, uma migração de dados, a construção de alguma interface com outros
sistemas.
2.2.7 Ao ser solicitado um serviço eventual pela CONTRATANTE, o planejamento e os
prazos para a execução do mesmo deverão ser propostos pela CONTRATADA e
aprovados pela CONTRATANTE.
2.2.7.1 Os serviços de que trata o item 2.2.7 irão consumir o banco de pontos de função
contratados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE
3.1 Constituem partes integrantes do presente contrato a proposta apresentada pela
CONTRATADA, datada de __/__/___ e o edital de Chamamento Público nº 004/2019 e
seus anexos, independentemente de transcrição, nos termos da Lei Federal nº
13.303/2016.
3.2 Em caso de divergência ou contradição entre as disposições dos documentos
mencionados no caput e as deste contrato, prevalecerão as regras contidas no edital de
chamamento Público 004/2019.
3.3 São anexos ao presente instrumento e dele fazem parte o Termo de Referência e as
Especificações Técnicas.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
4.1 Este contrato é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei 13.303/2016 e pelos preceitos
de direito privado.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 O prazo de vigência do presente contrato é de xx(xxx) meses, sem prejuízo da
garantia, contados da data de sua assinatura.
5.2 Respeitados os limites do art. 71 da Lei 13.303/2016, o presente contrato poderá ser
prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a
PRODABEL e atendidos os preceitos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da PRODABEL.
5.3 Os serviços de sustentação, independente da vigência do presente contrato, poderão
ser suspensos a critério da Administração desde que comunicado com antecedência de
30 (trinta) dias. Tal suspensão não prejudica a execução dos demais itens previstos no
objeto do presente instrumento.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXEUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Formalização dos serviços contratados
6.1.1 A CONTRATANTE autoriza as demandas previstas neste contrato mediante
emissão de Ordem de Serviço – OS à CONTRATADA, para que a mesma proceda a sua
execução, conforme escopo previsto no contrato.
6.1.2 Para desenvolvimento de novos módulos e sistemas, após a emissão da OS, com
base no escopo do projeto e no limite máximo de pontos de função que foram definidos,
deverá ser feito o planejamento dos trabalhos, que será formalizado através do
documento de Acordo de Serviço, elaborado pela CONTRATADA, aprovado pela
CONTRATANTE, e assinado por todos os envolvidos.
6.1.3 Para uma mesma Ordem de Serviço, poderá haver um ou mais Acordo de Serviço,
conforme necessidade do projeto.
6.1.4 Para o serviço de sustentação de sistemas legados, após a emissão da OS, será
feito um Acordo de Serviço, estabelecendo o sistema que será sustentado, o quantitativo
de pontos de função do sistema e o período de sustentação.
6.1.5 Para os serviços eventuais deverá ser feita uma nova Ordem de Serviço.
Posteriormente a OS, deverá ser feito novo Acordo de Serviço, estabelecendo o escopo e
o planejamento acordado para o serviço eventual.
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6.1.6 Qualquer serviço que implique em aumento do número de pontos de função
autorizados através da Ordem de Serviço deverá ser prévia e expressamente aprovado
pela CONTRATANTE.
6.1.7 Durante a execução da Ordem de Serviço de sustentação de sistema legado, o
número de pontos de função sustentado não poderá ser alterado, mesmo havendo
variações nos pontos de função do sistema devido à sustentação do mesmo e
manutenções evolutivas.
6.1.8 Uma Ordem de Serviço somente é encerrada quando todas as atividades a ela
associadas estiverem finalizadas ou, para aquelas não finalizadas, quando houver
justificativa aceita pela equipe técnica da CONTRATANTE para a sua não execução. A
ordem de serviço também poderá ser encerrada, a critério da CONTRATANTE, quando
os serviços da mesma já não são mais do interesse da PBH.
6.1.9 O atendimento parcial aos serviços previstos na Ordem de Serviço poderá ser
aceito, a critério da CONTRATANTE, com pagamento referente apenas ao que foi
devidamente entregue.
6.1.10 O pagamento do que foi entregue será medido pela análise de ponto de função das
funcionalidades entregues e validadas, sendo aplicado o percentual de esforço por
disciplina, de acordo com as disciplinas que foram executadas conforme o caso.
6.1.11 Para os serviços de sustentação, o pagamento de uma ordem de serviço
encerrada antes do prazo previsto será feito proporcionalmente à quantidade de dias do
mês corrente em que o serviço foi prestado antes da sua interrupção.
6.2 Prazos para a execução dos serviços
6.2.1 O prazo para a execução dos serviços de desenvolvimento de novos módulos e
sistemas deverá ser calculado com base no item “6.1.3 Estimativa de Prazo de Projetos
de Software” do “Roteiro de Métricas de Software do SISP - Versão 2.2”.
6.2.2 Após o cálculo de prazo conforme descrito acima, todo planejamento deverá estar
descrito no Acordo de Serviço.
6.2.3 Para os serviços onde a redução do cronograma em relação ao prazo calculado
deve ser menor, por necessidade da CONTRATANTE, será adotado um fator de
criticidade que deverá ser multiplicado pelo tamanho funcional da demanda considerada
crítica, de modo a remunerar adequadamente o aumento do esforço de atendimento. O
fator a ser aplicado deverá ser negociado entre as partes, não podendo exceder 75%.
6.2.4 Para os serviços de sustentação o prazo deverá respeitar o Acordo de Nível de
Serviço estabelecido. Para os serviços eventuais e demandas evolutivas que consomem
o banco de pontos de função, os prazos para a execução dos mesmos deverão ser
propostos pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE.
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6.3 Contagem de pontos de função em projetos baseados em metodologias ágeis
6.3.1 Para a execução de um projeto de desenvolvimento de software baseado em
metodologia ágil, serão utilizados os conceitos abaixo.

•

RELEASE - É um ciclo que perpassa pelas fases do processo de desenvolvimento
de software com o objetivo de entregar, ao final, um produto pronto a ser colocado
em produção para uso. A duração de cada release será definida pela
CONTRATANTE na fase de planejamento do projeto de forma a garantir uma
entrega de valor antecipada aos usuários.

•

SPRINT ou ITERAÇÃO - É uma unidade de tempo fixo (time box) dentro do
release, com datas de início e fim pré-definidas, dentro das quais é executado um
conjunto de atividades de desenvolvimento do projeto previamente estabelecidas,
gerando ao final um incremento do produto aceito e potencialmente implantável. A
homologação dos produtos desenvolvidos na Sprint deve ocorrer antes do término
da própria Sprint.

•

PRODUTO PRONTO - Entende-se que um produto está “pronto” se foi entregue e
aceito pelo usuário, livre de erros. Cabe observar que o desenvolvimento de uma
funcionalidade pode perpassar mais de uma iteração (Sprint); nesse caso, a
funcionalidade só será considerada pronta na última Sprint na qual foi entregue e
aceita.

•

REFINAMENTOS - são quaisquer mudanças ocorridas sobre uma função
transacional ou de dados já previamente desenvolvida(s) dentro da release
corrente provocados pelo aprofundamento, detalhamento e complementação de
requisitos durante o processo de desenvolvimento.

•

CICLO DE PAGAMENTO - período definido para fins de pagamento e apuração
dos resultados entregues, podendo consistir de uma iteração (sprint), de um
conjunto de iterações, ou de uma release. Será considerada uma release como
um ciclo de pagamento, salvo exceções definidas pela CONTRATANTE, no qual
ao seu final deve-se realizar o faturamento desde que sempre devidamente
associado aos produtos prontos entregues e aceitos de uma ordem de Serviço.

6.3.2 A validação da contagem detalhada de pontos de função somente será feita para
funcionalidades entregues e aceitas, livres de erros.
6.3.3 O ciclo da release não deve ser igual ao ciclo da Sprint, ou seja, release formada
por apenas uma Sprint não devem ser praticadas, salvo exceções aprovadas pela
CONTRATANTE.
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6.4 Tratamento de Mudanças
6.4.1 As mudanças em funcionalidades podem ser decorrentes de mudanças no domínio
do negócio – como alteração de escopo, de regras de negócio – ou refinamento de
requisitos.
6.4.2 O ciclo de trabalho evolutivo em funcionalidades desenvolvidas em uma release
encerra-se ao final da release. Assim, as mudanças identificadas no decorrer do processo
de desenvolvimento de uma release não serão contadas à parte e, consequentemente,
não serão remuneradas à parte, e devem ser absorvidas pela contratada como parte
inerente do processo ágil de desenvolvimento.
6.4.3 As mudanças em funcionalidades que ocorrem após o término da release em que
essas funcionalidades ficaram prontas devem ser tratadas de acordo com o roteiro do
SISP, aplicando fator de impacto sobre o tamanho das funcionalidades impactadas.
Somente serão consideradas para remuneração as mudanças referentes a Produtos
Prontos.
6.5 Aplicação da Análise de Pontos de Função (APF)
6.5.1 A CONTRATADA deverá utilizar a análise de pontos de função (APF) como método
para estimar e apurar o tamanho das demandas recebidas e produzidas.
6.5.2 A CONTRATADA deverá indicar profissional do seu quadro com experiência
comprovada em medição de projetos utilizando APF e certificação em APF, para realizar
todas as contagens de ponto de função necessárias ao projeto, sejam para fins de
planejamento ou para fins de pagamento.
6.5.3 O CPM (Manual de Práticas de Contagem, na sigla em Inglês) em sua versão 4.3.1,
mantido pelo IFPUG (International Function Point Users Group), será o documento de
referência das regras de APF para a medição do tamanho funcional das demandas.
6.5.4 O Roteiro de métricas do SISP em sua versão 2.2 será adotado como referência
para medir os projetos de desenvolvimento, melhoria, além de alguns cenários que não
são cobertos pelo CPM.
6.5.5 Para realização da contagem estimativa e indicativa de pontos de função, serão
adotados os métodos desenvolvidos pela NESMA.
6.5.6 Para os cenários onde não for possível determinar um tamanho funcional, será
utilizada como referência a “Tabela de Itens não Mensuráveis por Ponto de Função”,
definida no item 6.6, da Cláusula Sexta deste contrato.
6.5.7 A critério da CONTRATANTE, para a medição das atividades onde as métricas de
pontos de função não se aplicar e não tiverem sido previstas na Tabela - Itens Não
Mensuráveis ou não constarem no manual do SISP indicado neste documento, deverá ser
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utilizado o Fator de Conversão FC = 0,15 multiplicado pelo quantitativo em horas do
serviço realizado pela CONTRATADA, para fins de faturamento.
6.6 Itens não mensuráveis por ponto de função
6.6.1 A tabela de itens não mensuráveis será utilizada quando forem solicitados,
exclusivamente, itens nela descritos e não houver outras solicitações que impactam
processos elementares. Considera-se que os ajustes em processos elementares
englobam quaisquer itens contidos nesta tabela.
Identificador Tipo de Demanda
Alterações
01

de

Elementos

Visuais

Unidade de Medida

Valor

Tela ou Relatório

0,1 PF

-

contemplam alterações de cor, estilo e fonte
de telas e relatórios sem que tenha havido
mudança da funcionalidade.
Alterações

de

Layout

-

contemplam

alterações na apresentação sem que tenha
havido mudança da funcionalidade
- layouts de telas, mudanças de posição de
campos em telas;
02

Quantidade

- layouts de relatórios ou layout de arquivos itens

de

de
layout 0,2 PF

sem que haja alteração em elementos de impactados
dados,

arquivos

referenciados

ou

informações de controle;
- inclusão, alteração ou exclusão de logotipo,
cabeçalhos ou títulos.
Mudanças na Navegação - contemplam
03

alterações no fluxo de navegação entre
interfaces.

Quantidade

de

telas impactadas

0,2 PF

Preenchimento inicial de tabelas - Contempla
o preenchimento inicial de tabelas com Quantidade
04

novos dados fornecidos pelo cliente, SEM a tabelas
necessidade

de

utilizar

de

0,2 PF

funcionalidade preenchidas

específica para isto.
Divisão de uma tela ou relatório em vários e
05

vice-versa,

SEM

mudança

em Tela ou Relatório

2PF

funcionalidade.
06

Alteração

do

texto

de

mensagens. Quantidade

de 0,1 PF

58

Contempla a necessidade de alterações de Mensagens
mensagens de retorno ao usuário.

alteradas,
independente
quantas

de
vezes

essa mensagem for
referenciada
Adição ou reestruturação de menus de
07

navegação estáticos, ajuda (help estático).
Alteração ou exclusão de páginas estáticas.

Quantidade
telas

de

incluídas, 0,1 PF

alteradas

ou

excluídas.

DADOS HARD CODED - Criação de listas
suspensas (combo box ou list box). Inclusão,
08

alteração ou exclusão de dados nessas
listas, desde que esses dados sejam fixos no

Quantidade

de

dados manipulados

0,1 PF

código (hard coded) ou tabelas físicas.
PARÂMETROS
09

DE

PROCESSAMENTO.

Contempla a necessidade de alteração dos
valores dos parâmetros, sem que a lógica de
processamento tenha sido alterada.

Quantidade
parâmetros

de
0,1 PF

alterados

Tabela 2 - Itens não mensuráveis por ponto de função
6.6.2 A tabela acima define as regras de mensuração de cada item relacionado. É
importante ressaltar que o esforço atrelado para cada item compreende não só o esforço
de implementação da demanda, como a produção de todos os artefatos necessários, de
acordo com o PSP.
6.6.3 Em relação à tabela acima, fica estabelecido que a unidade de referência “tela”
corresponde a uma janela ou página do aplicativo para a realização de um cadastro,
exibição de uma consulta, etc. No caso de aplicativos que utilizem recurso de abas para
cada aba será contabilizada uma tela.
6.6.4 A “Tabela 2 - Itens não Mensuráveis por ponto de função” sobrepõe a seção 4.7
“Manutenção em Interface” do roteiro de métricas do SISP.
6.6.5 Para os casos de desenvolvimento de scripts de banco de dados, será aplicado o
fator de impacto de 50% em relação à seção 4.9 “Apuração Especial” do roteiro de
métrica do SISP.
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6.6.6 A critério da CONTRATANTE, poderão ser incluídos novos itens na tabela acima
para cobrir cenários não contemplados por este contrato.
6.7 Cálculo do tamanho de uma demanda
6.7.1 O cálculo do tamanho funcional de uma demanda obedece às seguintes regras:
6.7.2 Para desenvolvimento de novos módulos ou sistemas:
a) É realizado o cálculo do tamanho funcional da demanda conforme as regras
estabelecidas no manual CPM.
b) É realizada a aplicação dos fatores de impacto do roteiro de métricas do SISP, quando
indicado.
c) É realizada a inclusão dos itens listados na “Tabela de Itens não Mensuráveis por
Ponto de Função” deste documento, quando aplicável, para as funções transacionais que
não foram contadas nos itens acima.
6.7.3 Para cálculos de demandas evolutivas e serviços eventuais durante a sustentação
de sistemas:
a) É realizado o cálculo do tamanho funcional da demanda conforme as regras
estabelecidas no manual CPM.
b) É realizada a aplicação dos fatores de impacto do roteiro de métricas do SISP, quando
indicado.
c) Os itens contidos na tabela de “Itens não Mensuráveis” são cobertos pelo rol de
atividades vinculadas a sustentação de sistemas por Ponto de Função Sustentado,
portanto, estes itens não serão considerados na mensuração de esforço para demandas
de sistemas cuja sustentação está contratada.
6.7.4 Para desenvolvimento de novos módulos, cálculos de demandas evolutivas e
serviços eventuais em sistemas que estão sendo sustentados pela CONTRATADA,
considera-se que a CONTRATADA foi a responsável pelo desenvolvimento do sistema no
tocante a aplicação de fatores de impacto contidos no roteiro de métricas do SISP.
6.7.5 A critério da CONTRATANTE, para a medição das atividades onde as métricas de
pontos de função não se aplicar e não tiverem sido previstas na Tabela - Itens Não
Mensuráveis ou não constarem no manual do SISP indicado neste documento, deverá ser
utilizado o Fator de Conversão FC = 0,15 multiplicado pelo quantitativo em horas do
serviço realizado pela CONTRATADA, para fins de faturamento.
6.8 Linhas de base de ponto de função
6.8.1 As linhas de base de ponto de função para todos os projetos, sejam novos sistemas
ou manutenções de sistemas legados, são de responsabilidade da CONTRATADA e
deverão ser atualizadas e entregues junto com as contagens de tamanho funcional de
cada “release”. Essas linhas de base, além de contemplar o tamanho funcional da
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aplicação, deverão conter o histórico das solicitações de mudanças formalizadas que
fizerem parte do projeto.
6.9 Execução de sustentação de sistemas legados
6.9.1 Todas as manutenções a serem realizadas deverão ser registradas em ferramenta
de gestão de chamados, a ser definida pela CONTRATANTE. Tal ferramenta deverá
manter relatório web, acessível apenas por pessoas autorizadas, com relatórios
detalhados e consolidados de os chamados abertos para cada aplicação sustentada, de
forma a permitir o acompanhamento dos níveis de serviço.
6.9.2 Ao ser registrado um chamado, o mesmo deverá obedecer aos seguintes critérios
de classificação de prioridade e seus respectivos Acordos de Nível de Serviço:
a) Baixa Prioridade: são consideradas de baixa prioridade, as manutenções evolutivas no
sistema que está sendo sustentado, dentro do limite de pontos de função que foi
estabelecido no contrato. Os atendimentos das manutenções de baixa prioridade deverão
ser resolvidos em até em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data e hora do
registro do chamado.
b) Média Prioridade: é considerada de média prioridade, a manutenção que não seja em
processo crítico e não torne a solução/módulo inoperante, mas que afete sua qualidade.
Os atendimentos das manutenções de média prioridade deverão ser resolvidos em até
em até 6 (seis) dias úteis, contados a partir da data e hora do registro do chamado.
c) Alta Prioridade: são consideradas de alta prioridade, manutenções que afetem um
serviço que não torne a solução/módulo inoperante, mas que prejudique alguma(s)
funcionalidade(s). Os atendimentos das manutenções de alta prioridade deverão ser
resolvidos em até quatro (quatro) dias úteis, contados a partir da data e hora de registro
do chamado.
d) Crítica Prioridade: é considerada de prioridade crítica, a manutenção que afete um
processo de grande importância para a CONTRATANTE, que não torne a solução/módulo
inoperante, mas que prejudique a funcionalidade de alguns módulos, impedindo o
cumprimento de prazos legais ou administrativos de execução do processo do negócio.
Os atendimentos das manutenções de prioridade crítica deverão ser resolvidos em até 2
(dois) dias úteis, contados a partir da data e hora de registro do chamado.
e) Incidente: é considerado incidente, problema que ocasione um processo crítico para a
CONTRATANTE, com reflexo importantíssimo na operação da solução/módulo de tal
forma que se torne inoperante, parcial ou totalmente. Os atendimentos das manutenções
de incidente deverão ser resolvidos em até 08 (oito) horas úteis, contados a partir da data
e hora de registro do chamado.
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6.9.3 O período considerado útil varia de acordo com cada sistema e será especificado no
momento da apresentação da demanda aos credenciados.
6.9.4 A prioridade de atendimento aos chamados será definida pela CONTRATANTE.
Caso a equipe de suporte da CONTRATADA não concorde com a classificação de
prioridade de uma solicitação, o solicitante deverá ser contatado pela CONTRATADA para
que sejam discutidas suas razões e uma nova classificação seja acordada. Caso essa
solicitação não ocorra dentro do prazo de atendimento, será considerada a classificação
de prioridade registrada no sistema pelo CONTRATANTE.
6.9.5 O sistema de registro de chamados deverá permitir o acompanhamento do status
das solicitações. O prazo atribuído aos status que dependem da CONTRATANTE não
será contabilizado nos acordos de nível de serviço solicitados.
6.9.6 Para os chamados de incidente, cada hora de atraso em relação ao acordo de nível
de serviço terá o desconto de 1% por hora útil de atraso em relação ao valor mensal pago
para o sistema sustentado. Para os chamados de prioridade crítica, alta, média e baixa,
cada dia de atraso em relação ao acordo de serviço solicitado nesta seção, terá o
desconto de 01% por dia útil de atraso em relação ao valor mensal pago para o sistema
sustentado.
6.9.7 Os descontos referentes aos acordos de níveis de serviço descritos acima são
cumulativos, sendo que seu somatório não pode ultrapassar 20% no mês.
6.9.8 Durante os primeiros (60) sessenta dias de sustentação de determinado sistema, a
critério da CONTRATANTE, poderão ser dispensados os descontos decorrentes do não
cumprimento dos níveis de serviço, como período de ajuste, desde que a CONTRATADA
comprovadamente demonstre que os trabalhos de sustentação estão em andamento.
6.9.9 Os serviços de sustentação serão pagos mensalmente, contados a partir da data de
assinatura da ordem de serviço. O valor pago será correspondente à quantidade de
pontos de função do sistema sustentado multiplicado pelo valor unitário do ponto de
função sustentado. Em cima deste valor mensal serão aplicados os descontos referentes
ao não cumprimento dos acordos de níveis de serviço.
6.9.10 Para a apuração dos níveis de serviço de cada sistema, serão considerados os
chamados encerrados no mês referente ao pagamento.
6.9.11 O descumprimento dos Acordos do Nível de Serviço caracteriza o descumprimento
parcial das obrigações assumidas, podendo ocasionar o descredenciamento da
CONTRATADA.
6.10 Orientações gerais sobre o detalhamento da aquisição
610.1 Caso o IFPUG divulgue novas versões do CPM, a CONTRATANTE se reserva o
direito de adotar as novas versões do CPM ou manter a versão 4.3.1 vigente.
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6.10.2 Caso o SISP divulgue novas versões do roteiro, a CONTRATANTE se reserva o
direito de adotar as novas versões deste roteiro ou manter a versão 2.2 vigente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO
7.1. Os serviços poderão ser executados nas instalações da CONTRATANTE ou da
CONTRATADA, conforme definição da CONTRATANTE.
7.2.É de responsabilidade da CONTRATADA, arcar com todos os custos inerentes à
prestação de serviços e ao fornecimento, tais como deslocamento, alimentação,
transporte, alojamento, bem com qualquer outro valor adicional.
7.3. Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA deverá ter escritório na região
metropolitana de Belo Horizonte/MG, para apoio aos seus funcionários alocados na
execução dos serviços. O prazo para montagem do mesmo é de 90 (noventa) dias a partir
da data de assinatura do contrato.
7.4. A infraestrutura de hardware e de software necessária para sua execução é de
responsabilidade da CONTRATADA, independentemente do local de execução dos
trabalhos.
7.5. A CONTRATANTE definirá a necessidade de a CONTRATADA estabelecer Link de
Comunicação Dedicado com a PRODABEL em cada serviço executado.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8.1. Por se tratar de contrato a ser executado sob demanda da CONTRATANTE, a
mesma pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$ ____ (__________),
correspondente ao total dos pontos de função descritos na Cláusula Primeira deste
contrato, incluindo garantia e suporte, de acordo com os serviços efetivamente prestados
e na forma prevista na Cláusula Nona.
8.2. Estão consideradas no preço previsto no subitem anterior todas as despesas diretas
e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais,

trabalhistas,

previdenciários,

fiscais

e

comerciais

incidentes,

taxa

de

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO
9.1.

O pagamento pelos serviços prestados será sempre atrelado a uma ordem de

serviço.
9.2 Nos casos de desenvolvimento de novos módulos e sistemas:
9.2.1 A remuneração será baseada nos resultados entregues e aceitos (Produto Pronto).
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9.2.2 Ao final do ciclo de pagamento, serão apuradas todas as funcionalidades entregues
e aceitas naquele ciclo.
9.2.3 Para as funcionalidades que perpassem o ciclo de pagamento para serem
desenvolvidas, serão contadas somente no ciclo em que forem entregues e aceitas.
9.2.4 Será feita a contagem detalhada de pontos de função pela CONTRATADA, que será
validada pela CONTRATANTE.
9.2.5 No caso de existir divergência por parte da CONTRATADA ou da CONTRATANTE
quanto às contagens, as partes deverão encaminhar pedido de revisão. Persistindo as
divergências, prevalecerá o entendimento da CONTRATANTE.
9.2.6 A existência de divergências quanto às contagens não autoriza a CONTRATADA a
onerar os prazos ou o nível de atendimento previsto para o desenvolvimento dos sistemas
contratados.
9.2.7 Para as funcionalidades já implantadas em produção será pago 100% do valor
apurado. Para as funcionalidades prontas, que ainda não foram implantadas em
produção, será pago 95% do valor apurado, e os 5% restantes serão pagos após a
implantação em produção, correspondente à fase de implantação do ciclo de vida de
desenvolvimento.
9.3 Os serviços de sustentação serão pagos mensalmente, contados a partir da data de
assinatura da ordem de serviço. O valor pago será correspondente à quantidade de
pontos de função do sistema sustentado multiplicado pelo valor unitário do ponto de
função sustentado.
9.4 No caso de serviços eventuais para sistemas sustentados, o pagamento será
realizado, preferencialmente, ao final da entrega do serviço prestado. As exceções se
aplicam para os casos de serviços cujo prazo de entrega é muito longo, e, nestes casos, o
ciclo de pagamento será acordado entre as partes.
9.5 Nos pagamentos a serem realizados, serão aplicados os descontos referentes aos
indicadores e acordos de níveis de serviço.
9.6 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias corridos
contados do adimplemento da obrigação. Considera-se adimplida a obrigação a entrega
do objeto com seu aceite definitivo pelo Fiscal do objeto.
9.7 O fornecedor deverá entregar um documento de cobrança válido (Nota Fiscal/Fatura,
preferencialmente eletrônica) e fazer constar dela, no mínimo, os números do Pregão
Eletrônico, do Processo Administrativo, do Contrato e da Nota de Empenho, descrição e
período da prestação dos serviços, dados bancários, descrição do objeto, quantidade,
preço unitário e o valor total da nota, devendo ser obrigatoriamente acompanhada de
comprovação da regularidade fiscal, por meio de consulta ao cadastro no SUCAF;
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9.8 O pagamento à CONTRATADA será realizado por meio de depósito bancário,
conforme os dados que a CONTRATADA informar no documento de cobrança
encaminhado à CONTRATANTE.
9.9 Se o documento de cobrança apresentar incorreções será devolvido à CONTRATADA
e a contagem do prazo para o pagamento previsto no item 9.6 reiniciará a partir da data
da reapresentação do documento corrigido e atestado pelo fiscal do contrato.
9.10 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos,
quando couber, à retenção na fonte dos seguintes tributos:
I.

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da legislação vigente;
II.

Contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente;

III.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da legislação

vigente;
IV.

Demais tributos incidentes sobre o objeto da contratação.

9.11 No caso de haver retenção de impostos, a CONTRATADA discriminará
individualmente no documento de cobrança o percentual e o valor do(s) tributo(s) a
ser(em) retido(s).
9.12 Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de pagamento de impostos
SIMPLES, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar, a cada pagamento, à CONTRATANTE, declaração, nos termos do art. 4º, XI,
c/c art. 6.º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, em duas vias, assinadas pelo seu
representante legal.
9.13 Quando cabível a retenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN e os serviços tenham sido prestados fora da Praça de Belo Horizonte/MG, a
CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, e como
condição para seu pagamento, a guia de recolhimento emitida pelo Município.
9.14 As Notas Fiscais Eletrônicas (nfe-s) deverão ser encaminhadas para o endereço
eletrônico: nfe.prodabel@pbh.gov.br e para o Fiscal do Contrato, acompanhadas do
arquivo no formato .xml.
9.15 Para a realização do pagamento deverão ser atendidas completamente as demais
exigências deste contrato, seus anexos e da Lei Federal nº 13.303/2016, sendo
apresentados todos os documentos fiscais pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES DE ACEITE, RECEBIMENTO E GARANTIAS
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10.1 Dos Requisitos Funcionais do Produto
10.1.1 A aceitação dos requisitos funcionais do produto pronto se dará por meio de
aplicação das validações e verificações, a serem definidos em um plano de testes
elaborado pela CONTRATADA com aprovação da CONTRATANTE, e de acordo com as
definições do PSP. Esse deve ser elaborado tendo como referência a especificação de
requisitos funcionais, especificação de casos de uso ou histórias de usuário, modelo de
arquitetura e modelo de dados elaborado pela CONTRATADA e aprovada pela
CONTRATANTE.
10.2 Dos Requisitos Não Funcionais do Produto
10.2.1 Requisitos não funcionais não expressam nenhuma função (transformação) a ser
implementada em um sistema de informações. Eles expressam condições de
comportamento e restrições que devem prevalecer. A aceitação dos requisitos não
funcionais se dará somente se estes atingirem os critérios de aceitação definidos no PSP.
A CONTRATADA também deverá apresentar os relatórios que comprovem que os
requisitos não funcionais cumpriram os critérios de aceitação.
10.3 Do código fonte e componentes
10.3.1 As entregas de código fonte e publicações devem ser realizadas através da
integração contínua dos componentes de software viabilizando a disponibilização
automática de releases, gestão informatizada dos ambientes de TI, gestão de
configuração dos artefatos de engenharia e gestão de mudanças. Todas estas atividades
de engenharia de software são desenvolvidas por meio de processos, métodos e
ferramentas, definidas no PSP, promovendo, assim, o princípio da impessoalidade e a
diminuição do esforço da execução pela automação de processos operacionais.
10.4 Da documentação exigida
8.4.1 A CONTRATADA deverá produzir e entregar, nos prazos estipulados, os
documentos e manuais, em meio digital, em língua portuguesa, em conformidade com o
PSP, e definidos no Acordo de Serviço.
10.5 Do Repasse e Apropriação do Conhecimento
10.5.1 Ao final de cada projeto, ou de acordo com o planejado no Plano de Projeto,
deverá ser feito pela CONTRATADA o repasse técnico do projeto, a fim de que a
CONTRATANTE, ou outra empresa indicada pela CONTRATANTE, esteja apta a dar
continuidade à sustentação do sistema implantado.
10.5.2 Deverá também ser feito um treinamento da utilização do sistema e suas regras de
negócio aos usuários multiplicadores do sistema, de acordo com o definido no Plano de
Projeto.
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10.5.3 A critério da CONTRATANTE, deverá ser realizado pelo menos 01 (um)
treinamento técnico e funcional referente aos produtos/artefatos entregues a cada OS
emitida, visando capacitar funcionários das áreas de desenvolvimento, suporte e
produção da CONTRATANTE na seguinte forma:
10.5.3.1 Treinamento na implantação e manutenção do sistema. Tais treinamentos
deverão ser ministrados para, pelo menos, 3 (três) técnicos. Após os treinamentos, os
funcionários, deverão possuir visão global de funcionamento do sistema implantado, bem
como ter condições para parametrizar e customizar o mesmo.
10.5.4 A CONTRATANTE deverá emitir Termo de Aceite indicando a efetividade do
treinamento realizado.
10.6 Garantia Obrigatória dos bens e Serviços
10.6.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia dos serviços contratados, sem ônus
adicionais à CONTRATANTE, durante todo o período de execução do projeto até o prazo
de 3 (três) meses após o seu aceite final. Enquadram-se os produtos desenvolvidos pela
CONTRATADA em pontos de função, sejam módulos ou sistemas novos.
10.6.2 A CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte, assistência técnica,
manutenções adaptativas, e manutenções corretivas e preventivas decorrentes de erros
ou falhas desde a implantação do primeiro pacote até o aceite final da solução, para as
implantações de novos sistemas e módulos.
10.6.3 Para a manutenção de sistemas legados, a CONTRATADA deverá prestar garantia
de manutenções corretivas no sistema que foi sustentado, por 3 meses após o
encerramento do contrato.
10.6.4 No caso de contratação de serviços eventuais para sistemas em sustentação, a
garantia ao serviço prestado será de 3 (três) meses após a emissão de aceite do serviço.
10.7 Direitos de distribuição, uso e propriedade do software
10.7.1 Todos os produtos resultantes dos serviços executados pela CONTRATADA
deverão ser entregues à CONTRATANTE, por intermédio da Empresa de Informática e
Informação do Município – Prodabel, que terá o direito de propriedade sobre os mesmos,
inclusive códigos fonte, documentação, componentes básicos e bibliotecas, utilizados no
desenvolvimento dos trabalhos.
10.7.2 A cópia, redistribuição, engenharia reversa e modificação do software proprietário
são prerrogativas da CONTRATANTE.
10.8 Orientações Gerais
10.8.1 Caso os serviços executados ou os produtos gerados não atendam aos requisitos
e à qualidade exigidos, a CONTRATANTE deverá fazer os apontamentos necessários,
determinar prazo para regularização e devolvê-la à CONTRATADA para os ajustes
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cabíveis, sem prejuízo do disposto nos requisitos para recebimento definitivo e
penalidades contratuais cabíveis.
10.8.2

Os

custos

decorrentes

das

correções

das

inconformidades

de

um

artefato/produto/serviço apontadas pela CONTRATANTE correrão por conta da
CONTRATADA.
10.8.3 Mesmo uma Ordem de Serviço já fechada poderá ser objeto de auditoria pela
CONTRATANTE ou a seu comando e, no caso de observadas incorreções, será aberta
nova Ordem de Serviço, sem remuneração à CONTRATADA, para ajustes nos produtos e
serviços entregues. Esses registros serão realizados em relatório de auditoria a ser
anexado à nova Ordem de Serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS INDICADORES
11.1 O presente contrato possui mecanismos que possibilitam à CONTRATANTE
remunerar a CONTRATADA na medida do cumprimento dos indicadores, de forma a
assegurar que os pagamentos sejam vinculados aos resultados entregues.
11.2 Os indicadores possuem o objetivo de estabelecer compromissos que devem ser
cumpridos pelas partes a fim de garantir o prazo, a qualidade e as condições comerciais
dos serviços, além da satisfação final da CONTRATANTE que tutela, como fim único, o
interesse Público.
11.3 Todo artefato entregue pela CONTRATADA no contexto da execução de uma ordem
de Serviço – OS - poderá ser submetido à avaliação da CONTRATANTE, conforme
critérios de aceitação definidos na Cláusula Décima.
11.4 Os indicadores que serão apurados, para os serviços de desenvolvimento de novos
módulos e sistemas são:
11.4.1 Indicador de Qualidade dos Documentos Entregues (IQD)
a) Este indicador tem como objetivo medir a qualidade dos documentos entregues durante
a release. Todos os documentos planejados para serem entregues durante a release
poderão ser avaliados para a medição deste indicador.
IQD = Quantidade de Documentos Rejeitados ao final da release
b) A data de referência para a medição será a que foi planejada para o término da
release. Todos os documentos entregues até esta data serão avaliados. Os artefatos que
foram planejados para serem entregues e não o foram, serão considerados rejeitados.
c) Será descontado o valor de 0,5% para cada documento rejeitado. O valor será
descontado sobre o valor devido de acordo com a entrega feita na release.
d) Mesmo após o desconto, os documentos deverão ser corrigidos e entregues.
11.4.2 Indicador de Defeitos por Ponto de Função (IDPF)
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a) Este indicador tem como objetivo medir a qualidade do produto baseado na quantidade
de defeitos em relação ao total de pontos de função entregue na release.
b) A data de referência para a medição será a que foi planejada para o término da
release. Todos os defeitos que estiverem abertos na data planejada para o término na
release serão considerados para a medição deste indicador.
c) Deverá ser aplicada a seguinte fórmula: IDPF = (Quantidade de defeitos reportados /
Quantidade de pontos de função da release) x 10.
d) Será descontado o valor apurado para o IDPF de acordo com a fórmula acima, em
porcentagem, sobre o valor devido de acordo com a entrega feita na release. Exemplo: Se
foram entregues 50 pontos de função e tiverem 10 erros abertos, IDPF = (10/50) X 10 = 2,
ou seja, serão descontados 2% em cima do valor devido para a release.
e) Mesmo após o desconto, todos os erros reportados precisam ser corrigidos e o produto
deverá ser entregue livre de erros.
11.4.3 Indicador de Cumprimento de Prazo da Release (ICPR)
a) Este indicador tem como objetivo medir os atrasos na finalização da release, em
relação ao que foi planejado.
ICPR = Quantidade de Dias de Atraso em relação ao planejamento
b) A data para referência desta medição será a data final da release, na qual o produto
entregue será considerado pronto. Só será considerado como final da release, a entrega
de todo o produto e documentações planejadas, livre de erros.
c) Para cada dia de atraso em relação à data planejada para o término da release, será
descontado o valor de 0,5% em relação ao valor devido de acordo com a entrega feita na
release.
11.5 Os descontos referentes aos indicadores descritos acima são cumulativos, sendo
que seu somatório não pode ultrapassar 20% do valor total a ser pago na release.
Descontos (limitado a 20%) = IQD*0,5% + IDPF(em percentual) + ICPR*0,5%
Valor a ser Pago = Valor da Release - (Descontos*Valor da Release)
11.6 O descumprimento dos Indicadores, caracterizam o descumprimento parcial das
obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na seguinte
dotação orçamentária da PRODABEL: XXXXXXXXX
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
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13.1 Para as demandas de Projetos de Desenvolvimento de Novos Módulos e Sistemas,
a CONTRATADA deverá prover no momento do início da execução dos serviços, quando
da abertura da respectiva Ordem de Serviço, a equipe mínima necessária à efetiva
prestação do serviço, sendo obrigatória a presença na equipe de todos os perfis
especificados abaixo para o desenvolvimento de novos módulos e sistemas.
13.2 Para os serviços onde forem contratadas somente disciplinas específicas, conforme
demanda do contrato, alguns perfis podem ser dispensados pela CONTRATANTE.
13.3 A CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação dos perfis exigidos com todos os
profissionais indicados, através de documentação, certificando-se do correto cumprimento
da qualificação exigida.
13.4 A alteração dos membros da equipe da CONTRATADA durante a prestação do
serviço deverá ser formalizada à CONTRATANTE, com as devidas comprovações do
novo integrante.
13.5 A CONTRATANTE poderá solicitar a alteração de membros da equipe que não
estejam produzindo com a eficiência desejada.
13.6 Desde que o esforço necessário ao cumprimento das suas obrigações em cada
projeto não fique prejudicado, será permitida a participação em mais de um projeto para
os seguintes perfis:
a) Gerente de Projeto,
b) Analista de Métricas,
c) Analista DEVOPS,
d) Arquiteto de Software.
13.7 Para o time de desenvolvimento será exigida participação exclusiva em cada projeto.
Caso a participação exclusiva gere ociosidade dos profissionais alocados, será permitido,
mediante autorização formal da CONTRATANTE, o compartilhamento do recurso.
13.8 Seguem abaixo as qualificações que podem ser exigidas em cada projeto para
desenvolvimento de novos módulos e sistemas:
13.8.1 Gerente de Projeto que deverá ter a seguinte qualificação:
a) Diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC;
b) Experiência de no mínimo 03 (três) anos em coordenação de projetos comprovada
através de currículo atualizado, explicitando nomes dos projetos, períodos de execução
(Mês/Ano) e respectivas organizações ou experiência de no mínimo 02 (dois) anos em
coordenação de projetos comprovada por Declaração de Empresa ou Entidade
contratante.
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c) Certificação PMP emitida pelo Project Management Institute (PMI) ou certificação
Professional Scrum Master (PSM) emitida pela Scrum.org ou certificado Scrum emitida
pela Alliance ou certificação Scrum emitida pelo PMI ACP.
13.8.2 Analista de Métricas responsável pelos serviços de mensuração e medição de
projetos, com a seguinte qualificação:
a) Diploma de curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou
curso superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da
Educação MEC;
b) Certificação CFPS emitida pelo International Function Point Users Group (IFPUG).
13.8.3 Analista DEVOPS, responsáveis pela automação de processos operacionais,
instalação,

configuração,

disponibilização,

operação,

conectividade,

continuidade,

segurança e manutenção das atividades que viabilizam a operacionalização das soluções,
com a seguinte qualificação:
a) Diploma de curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou
curso superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da
Educação MEC;
b) Experiência de no mínimo 3 (três) anos, comprovada por Declaração de Empresa ou
Entidade contratante, em atuações em projetos como Analista DEVOPS Apresentação de
currículo profissional atualizado explicitando nomes dos projetos, períodos de execução
constando mês e ano, e respectivas organizações patrocinadoras.
13.8.4 Arquiteto de Software, responsável por confeccionar os artefatos de análise e
desenho dos sistemas, e orientar as equipes de codificadores durante o processo de
implementação, com a seguinte qualificação:
a) Diploma de curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou
curso superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da
Educação - MEC;
b) Experiência de no mínimo 8 (oito) anos, comprovada por Declaração de Empresa ou
Entidade contratante, em atuações em projetos como Arquiteto de Software.
Apresentação de currículo profissional atualizado explicitando nomes dos projetos,
períodos de execução constando mês e ano, e respectivas organizações patrocinadoras.
13.8.5 Equipe de Desenvolvimento (Time de Desenvolvimento): é composta por um grupo
de integrantes da CONTRATADA para desenvolvimento de software, que deve possuir
uma característica multifuncional, auto-organizados, contando com analistas, arquitetos,
programadores,

testadores,

administrador

de

banco

de

dados

entre

outros.

Individualmente os integrantes da equipe de desenvolvimento podem ter habilidades
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especializadas e área de especialização, mas a responsabilidade pertence a toda equipe
de desenvolvimento. A qualificação exigida:
a) Diploma de curso superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou
curso superior na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da
Educação - MEC;
b) Experiência de no mínimo 3 (três) anos, comprovada por Declaração de Empresa ou
Entidade contratante, na atuação dentro da área de especialização para o qual foi alocado
no projeto.
13.8.6 O papel de Scrum Master para cada projeto deverá ser exercido por um membro
da equipe.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. Além das obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente,
compete à CONTRATADA:
I.

Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação
exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela
PRODABEL;

II.

Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar
com a PRODABEL, bem como a eventual perda dos pressupostos para a
participação de credenciamento, nos termos da Lei 13.303/2016;

III.

Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas;

IV.

Organizar, técnica e administrativamente os serviços sob sua responsabilidade,
conduzindo-os em obediência às especificações contratadas, bem como
supervisionar, administrar e direcionar as atividades de seus empregados,
responsabilizando-se integralmente por todos os atos e/ou omissões daqueles
quanto às técnicas utilizadas na execução dos serviços e ao atendimento das
normas e legislações vigentes;

V.

Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações técnicas e
documentos fornecidos pela PRODABEL, bem como pela execução e qualidade
dos serviços contratados, utilizando-se de pessoal qualificado, equipamentos e
procedimentos

técnico-administrativos

adequados,

cabendo-lhe

alertar

a

PRODABEL sobre falhas técnicas eventualmente encontradas;
VI.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;
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VII.

Responder pela correção e qualidade dos serviços nos termos da proposta
apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;

VIII.

Reparar todos os danos e prejuízos causados à PRODABEL ou a terceiros, não
restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização
ou pelo acompanhamento da execução por parte do fiscal;

IX.

Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto
contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e
quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, bem como os atinentes a seguro
com acidentes de trabalho de seus empregados, zelando pela fiel observância da
legislação incidente;

X.

Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo
a PRODABEL, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a comprovação de
sua regularidade;

XI.

Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal;

XII.

Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela PRODABEL para
a adequada execução do contrato, apresentando as informações solicitadas e os
documentos

comprobatórios

do

adequado

cumprimento

das

obrigações

contratuais, tenham elas natureza principal ou acessória;
XIII.

Promover a substituição, sempre que solicitado justificadamente pela PRODABEL,
sem prejuízo do andamento dos serviços, de qualquer empregado que venha a
apresentar dentro das dependências da PRODABEL ou de outros órgãos e
entidades da PBH, comportamento em desacordo com a legislação, normas do
órgão ou o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODABEL;

XIV.

Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na execução dos
serviços e, se por qualquer motivo, ocorrer a indisponibilidade de qualquer serviço
ou recurso, se compromete a buscar meios necessários ao seu restabelecimento,
sem qualquer ônus adicional à PRODABEL;

XV.

Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas,
know-how ou trade-secrets, durante a execução do contrato, sendo responsável
pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes
de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face da
PRODABEL, por acusação da espécie;

XVI.

Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para participar de
eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel
cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;
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XVII.

Assegurar à CONTRATANTE a qualidade dos serviços relativos ao objeto deste
contrato, bem como pelo sigilo dos trabalhos, sob todos os aspectos,
circunstâncias e eventualidades.

XVIII.

Refazer os produtos/artefatos que não tiveram o atendimento adequado, de forma
a sanar os problemas encontrados, caso a CONTRATANTE verifique o não
atendimento de suas expectativas e padrões de qualidade.

XIX.

Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer fato ou dano
verificado no local da prestação do serviço.

XX.

Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei, e cumprir todas as
obrigações fiscais decorrentes da execução do Contrato, responsabilizando-se por
quaisquer infrações fiscais daí advindas;

XXI.

Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação,
que venham a ser solicitados pelos agentes designados pela PRODABEL;

XXII.

Arcar com todos os custos inerentes à prestação de serviços e ao fornecimento,
tais como deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho aos
sábados, domingos, feriados ou em horário noturno, bem com qualquer outro valor
adicional;

XXIII.

Submeter previamente à CONTRATANTE, a documentação de comprovação do
perfil exigido, certificando-se do correto cumprimento da qualificação exigida, no
caso de substituição definitiva dos profissionais envolvidos na execução do objeto;

XXIV.

Substituir em até 5 dias úteis quaisquer profissionais alocados em Projetos, com
Ordem de serviço (O.S) vigente, seja por saída espontânea ou por desligamento
por parte da CONTRATADA.

XXV.

Assumir toda a responsabilidade pelos danos que eventualmente venham a ser
causados por seus empregados ou prepostos no desenvolvimento dos trabalhos.

XXVI.

Fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, responsabilizandose por qualquer acidente que venha a ocorrer em decorrência da execução dos
serviços contratados;

XXVII.

Prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas
pelo responsável do acompanhamento e fiscalização operacional da execução dos
contratos, documentando-as;

XXVIII.
XXIX.

Acatar normas de acesso de pessoas às instalações da CONTRATANTE.
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, seja por culpa de qualquer de seus empregados
e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
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ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com
o cumprimento do presente instrumento.
XXX.

Apresentar, durante a execução do objeto, se solicitado, documentos que
comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários,
fiscais e comerciais.

XXXI.

A inadimplência da CONTRATADA não transfere a responsabilidade por seu
pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto desta contratação,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

XXXII.

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE
ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

XXXIII.

No caso da CONTRATADA ser considerada incapaz de continuar com o contrato,
a mesma deverá fazer a transferência de tecnologia para a CONTRATANTE,
através de um plano de transferência detalhado e devidamente aprovado, dando
condições para que a CONTRATANTE ou outra instituição por ela indicada
assuma a manutenção, suporte e desenvolvimento de novas funções do sistema
adquirido/desenvolvido.

XXXIV.

Garantir como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações,
dados, processos, fórmulas, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no
contrato, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros.

XXXV.

Entregar, no momento da finalização deste contrato, toda a documentação e
material de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, em seu poder.

XXXVI.

Destruir no final do contrato todas as cópias e versões preliminares dos produtos
de propriedade da CONTRATANTE em seu poder.

XXXVII.

Entregar à CONTRATANTE, todos os documentos, códigos-fontes, planejamentos
e demais artefatos pertinentes, referentes aos serviços contratados.

XXXVIII.

Gerar as massas de testes necessárias à execução dos testes relativos aos
Sistemas construídos e os que sofrerem manutenção.

XXXIX.

Fornecer todos os meios necessários à execução dos serviços, correndo por conta
da CONTRATADA, sem custos adicionais à CONTRATANTE.

XL.

As

versões

ou

desenvolvimento

outras
dos

características

trabalhos

poderão

dos

ambientes

sofrer

associados

evoluções,

devendo

ao
a

CONTRATADA adequar suas instalações sem ônus para a CONTRATANTE.
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XLI.

Os softwares de apoio utilizados pela CONTRATADA para auxiliar na execução
dos

serviços

deverão

ser

conhecidos

e

previamente

aprovados

pela

CONTRATANTE.
XLII.

É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a aquisição de quaisquer
softwares de apoio, não restando responsabilidade reversa à CONTRATANTE
concernente à titularidade de direitos de propriedade, incluindo direitos autorais e
outros direitos de propriedade intelectual sobre programas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. Além das obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente,
compete à PRODABEL:
I.

Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos
necessários ao desenvolvimento dos serviços;

II.

Entregar desimpedida e desembaraçada a área indispensável à execução dos
serviços;

III.

Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir
o estabelecido neste contrato;

IV.

Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do fiscal designado;

V.

Realizar o recebimento do objeto contratual, quando ele estiver conforme;

VI.

Atestar as notas fiscais/faturas que cumprirem as exigências deste contrato, bem
como verificar os relatórios apresentados, encaminhando-as para pagamento
dentro do prazo determinado;

VII.

Rejeitar, no todo ou em parte, as entregas efetuadas em desacordo com o
contrato;

VIII.

Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento e
comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam
inviabilizar os pagamentos;

IX.

Fornecer, em tempo hábil, todos os dados técnicos e informações de sua
responsabilidade, necessários à execução do objeto do contrato;

X.

Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados
os casos determinados pela urgência das medidas, cabendo, nestes casos, a
confirmação por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da
efetivação do entendimento;

XI.

Verificar a situação de regularidade da situação fiscal da CONTRATADA por meio
do Sistema Único de Cadastro do Fornecedor - SUCAF e/ou certidões de
regularidade.
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XII.

Informar à CONTRATADA da presença de profissionais que não possuam o
conhecimento técnico e postura profissionais necessários à perfeita realização dos
serviços;

XIII.

Permitir aos empregados da CONTRATADA o acesso às áreas internas da
PRODABEL para execução dos serviços.

XIV.

Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não
cumprimento das determinações, aplicando as advertências e sanções previstas,
informando à autoridade competente.

XV.
I.

Comunicar à CONTRATADA, por escrito:
Quaisquer

instruções,

procedimentos,

irregularidades,

imprecisões

ou

desconformidades sobre assuntos relacionados ao Contrato;
II.

A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas
irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do
contraditório e ampla defesa;

III.

A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
16.1 A CONTRATADA obriga-se a apresentar garantia à CONTRATANTE, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme determina art. 70 da Lei Federal nº
13.303/2016, podendo optar por:
a) Caução em dinheiro;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária.
16.2 A garantia deverá ser recolhida no prazo máximo de até 30 dias corridos após a
assinatura do contrato.
16.3 Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, ela deverá ser
recolhida em conta corrente a ser informada pela CONTRATANTE no momento da
assinatura do contrato.
16.4 A Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a
operar no mercado securitário e deverá prever expressamente:
a) Responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório
aplicadas à CONTRATADA;
b) Vigência pelo prazo contratual;
c) Prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência contratual,
para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência
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contratual, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro,
observados os prazos prescricionais pertinentes.
16.5 A Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição financeira autorizada pelo Banco
Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil, prevendo expressamente:
a) Renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do
Código Civil;
b) Vigência pelo prazo contratual;
c) Prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contados a partir do término da vigência contratual,
para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA ocorrido durante a vigência
contratual, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados
os prazos prescricionais pertinentes.
16.6 Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE.
16.7 Em caso de alteração do valor contratual, prorrogação do prazo de vigência,
utilização total ou parcial da garantia pela CONTRATANTE, ou em situações outras que
impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a CONTRATADA deverá providenciar a
complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pela
CONTRATANTE, observadas as condições originais para aceitação da garantia
estipuladas nesta Cláusula.
16.8 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução
e cumprimento integral do presente Contrato, nos termos do § 4º, do art. 70, da Lei nº
13.303/2016.
16.9 A garantia na modalidade caução em dinheiro será atualizada monetariamente pelo
índice da caderneta de poupança quando da sua restituição, e não contemplando
remuneração pro rata die.
16.10 O prazo de vigência da garantia contratual nas modalidades diferentes da caução
em dinheiro deverá ser no mínimo de três meses superior ao prazo da garantia do
bem/material fornecido.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1 Fica vedado à CONTRATADA subcontratar as obrigações assumidas neste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO
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18.1 O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese como
título de circulação comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento exequível a ser
apresentado contra a CONTRATANTE por terceiros.
18.2 Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e
obrigações assumidos neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO ADITAMENTO
19.1 Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de
licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor
adaptar suas previsões ao interesse da CONTRATANTE, nos termos e limites da Lei n.º
13.303/2016 e procedimentos previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da CONTRATANTE.
19.2 As alterações contratuais serão formalizadas por meio de Termo Aditivo e Termo de
Apostila, quando admitido.
19.3 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
deste contrato e/ou Autorização de Fornecimento, conforme previsto no art. 81, §1,º da
Lei federal nº 13.303/2016.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
20.1 O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer
notificação ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido
a qualquer tempo.
20.2 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação,
desde que formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, bem como nas hipóteses de a CONTRATADA:
a) Infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato;
b) Entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se;
c) Transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte;
d) Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste e)
contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo;
e) Deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias
e sociais;
f) Ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal;
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g) Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na
hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que
expressamente autorizada pelo CONTRATANTE, mantida em qualquer caso a integral
responsabilidade da CONTRATADA;
h) Associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão, incorporação ou
integralização de capital, salvo com expressa autorização do CONTRATANTE.
20.3 A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no
subitem anterior;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
20.4 Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à
CONTRATADA, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
21.1. Os preços ora contratados poderão ser reajustados ao final de cada período de 12
(doze) meses, contados a partir do início da vigência do presente instrumento, tendo
como indexador o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice que vier
substituí-lo, acumulado nos últimos 12 (doze) meses.
21.2.

O

reajuste

somente

será

concedido

mediante

solicitação

expressa

da

CONTRATADA acompanhada da respectiva memória de cálculo.
21.3. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da publicação do Termo
Aditivo ou de Apostila que o concedeu.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
22.1 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os serviços contratados, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de exercer a
mais ampla e completa fiscalização sobre a execução desses serviços, não restringindo
em nada a responsabilidade da CONTRATADA.
22.2 A gestão deste contrato e as atividades de fiscalização serão exercidas pelo Gestor
e Fiscal a serem designados por portaria, que deverá ser publicada pela CONTRATANTE
no Diário Oficial do Município.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 São situações ensejadoras da aplicação de sanção(ões), o atraso injustificado na
execução do contrato e/ou a sua inexecução total ou parcial.
23.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeita a CONTRATADA à multa de
mora, nos termos do art. 82 da Lei 13.303/2016, de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculada sobre o valor correspondente à parte inadimplente.
23.3 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como
inexecução total do Contrato, ocasionando a rescisão contratual, salvo razões de
interesse público explicitadas pelo Gestor desta contratação.
23.4 A inexecução total ou parcial, aqui incluído o descumprimento de qualquer cláusula
do contrato ou obrigações inerentes, sujeita a CONTRATADA às seguintes sanções, nos
termos do art. 83 da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da PRODABEL:
I. Advertência;
II. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato para o caso de inexecução
parcial, como, por exemplo, a entrega do objeto contratual em desacordo com as
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou
defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
III. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato para o caso de descumprimento
das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:
a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;
b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
c) deixar de regularizar, no prazo definido pela PRODABEL, os documentos exigidos na
legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;
d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da PRODABEL;
e) não devolver os valores pagos indevidamente pela PRODABEL;
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
g) utilizar as dependências da PRODABEL para fins diversos do objeto do contrato;
h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de
serviços de mão de obra;
j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse
público, em especial quando solicitado pela PRODABEL;
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k) deixar de repor funcionários faltosos;
l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços
de mão de obra;
m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales-refeição, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e
previdenciária regularizada;
IV. Multa indenizatória de 10% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato para o
caso de inexecução total, ocasionando a rescisão contratual;
V. Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a
rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à PRODABEL superiores aos
contratados;
VI. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
PRODABEL, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
23.5. As sanções de advertência e suspensão do direito de participação em licitação e
impedimento de contratar com a PRODABEL, por até 02 (dois) anos, poderão ser
aplicadas juntamente com as multas, devendo a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.
23.6. Sem embargo de outras situações, o atraso na entrega de produtos, serviços e
etapas de obras autoriza a aplicação de advertência, independentemente da aplicação de
multa.
23.7. No caso de prestações continuadas, a multa de 5% de que trata o inciso II do
parágrafo terceiro desta Cláusula será calculada sobre o valor da parcela que
eventualmente for descumprida.
23.8. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigação.
23.9.

A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação

superveniente de outras multas previstas nesta Cláusula, cumulando-se os respectivos
valores.
23.10.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da

garantia da CONTRATADA.
23.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela PRODABEL ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
23.12. A suspensão temporária a que se refere o inciso IV do parágrafo terceiro desta
cláusula será aplicada nas seguintes hipóteses exemplificativas:
I. Por período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator:
a) Seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de:
1. Atraso na execução do objeto;
2. Alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado;
3. Regularização junto ao SUCAF ou não entrega, no prazo estipulado pela PRODABEL,
dos documentos necessários para a liquidação e pagamento da despesa;
b) Receba três penalidades de advertência, relativas a este Contrato, em periodicidade
inferior a seis meses;
c) Recuse-se injustificadamente a cumprir os prazos previstos neste Contrato ou nos
casos de inexecução total ou parcial, sem embargo da possibilidade de aplicação das
multas cabíveis;
d) Dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato;
e) Deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser devidamente
notificado;
f) Ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades cabíveis;
g) Deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123/06;
h) Induza em erro a Administração;
II. Por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator:
a) Atrase injustificadamente a execução do Contrato, implicando em necessária rescisão
contratual;
b) Paralise injustificadamente o serviço, a obra ou o fornecimento de bens;
c) Pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento junto ao
SUCAF;
III. Por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator:
a) Entregue mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) Apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, no
momento da contratação ou durante a execução do contrato, incluindo aqueles
necessários ao registro junto ao SUCAF;
c) Ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos.
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23.13. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação
produzirá os seguintes efeitos:
I. Impedimento de licitar e contratar com a PRODABEL durante o prazo da suspensão;
II. Rescisão deste Contrato, sem prejuízo da rescisão de outros contratos também
celebrados com a Administração Pública Municipal, caso a manutenção contratual
ocasione-lhe um risco real ou para a segurança de seu patrimônio ou de seus servidores.
23.14.

O ordenador de despesas, por ato devidamente motivado e fundamentado,

presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderá deixar de aplicar as
sanções previstas, bem como aplicar prazos diferenciados, conforme o ilícito
administrativo praticado.
23.15. O procedimento para a aplicação de sanções é aquele previsto no Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da PRODABEL, o qual observa o devido processo
administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
23.16. A aplicação de sanção na PRODABEL observará, no que couber, o que dispõe o
Decreto Municipal nº 15.113/2013, principalmente com relação ao SUCAF, enquanto o
sistema for utilizado pela PRODABEL para cadastramento de fornecedores.
23.17 Sem prejuízo das sanções acima previstas, a CONTRATADA poderá ser
descredenciada do Chamamento Público Prodabel 004/2019 quando:
I.

Descumprir ou violar, no todo ou em parte as normas contidas no edital de
Chamamento Público 004/2019 e neste contrato;

II.

Apresentar, a qualquer tempo durante a vigência do contrato, documentação em
desacordo com as exigências do edital e seus anexos;

III.

Deixar de prestar os serviços previstos no objeto do presente contrato, mesmo que
temporariamente, sem razão fundamentada ou notificação prévia aceita pela
CONTRATANTE;

IV.

Praticar atos fraudulentos durante a execução do presente contrato;

V.

Ficar evidenciada a incapacidade de cumprir com as obrigações assumidas, tendo
como referência os níveis de serviço e indicadores conforme especificado no
anexo I do Edital de Credenciamento 004/2019.

23.17.1 O descredenciamento não exime a contratada do cumprimento das obrigações
assumidas no presente contrato ou impede a aplicação de outras sanções previstas neste
instrumento e na legislação que rege a matéria.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS
24.1. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados
desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas decorrentes da
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execução deste contrato passam a ser propriedade da PRODABEL, sem prejuízo da
preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles
atribuída.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
25.1 Nos procedimentos licitatórios realizados pela CONTRATANTE serão observadas as
determinações que se seguem.
25.2 A CONTRATANTE exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão
de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política,
define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:
a) “Prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de
qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no
processo de licitação ou execução do Contrato;
b) “Prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um
processo de licitação ou a execução de um Contrato em detrimento da
CONTRATANTE.
c) “Prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes
(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento da
CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis
artificiais não competitivos e privar a CONTRATANTE dos benefícios da
competição livre e aberta;
d) “Prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação
delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato.
e) “Prática obstrutiva” significa:
e.1) Destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para
investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir
uma investigação da CONTRATANTE ou outro Órgão de Controle sobre alegações de
corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar
qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou
conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou
e.2) Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito da
CONTRATANTE ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar.
25.3 A CONTRATANTE rejeitará a proposta e aplicará as sanções previstas na legislação
vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
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25.4 A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas será denunciada à
Corregedoria do Município de Belo Horizonte para adoção das medidas cabíveis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA CONDUTA E INTEGRIDADE
26.1 As partes, na execução do objeto deste Contrato, se obrigam a respeitar, cumprir e
fazer cumprir, o Código de Conduta e Integridade da CONTRATANTE, comprometendose com a ética, a integridade corporativa, e a sustentabilidade nos pilares econômico,
social e ambiental, além de:
I.

Recusar práticas de concorrência desleal, trabalho infantil, abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, trabalho forçado ou em condições
degradantes, assim como toda e qualquer forma de violência física, sexual, moral
ou psicológica;

II.

Tratar com respeito, cordialidade e em conformidade com os princípios daquele
Código de Conduta e Integridade todos os envolvidos na execução do objeto desta
contratação, oferecendo tratamento equânime a todos eles, evitando qualquer
privilégio, discriminação e toda forma de corrupção e fraude;

III.

No que se refere à CONTRATADA, oferecer produtos e serviços de qualidade
visando à plena satisfação dos seus clientes;

IV.

Preservar e tratar com sigilo os dados cadastrais e informações pertinentes a
clientes, fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros, obtidos em
decorrência da execução do objeto desta contratação;

V.

Abster-se de indicações a clientes, ainda que por eles solicitadas, de prestadores
de serviços ou fornecedores, mantendo uma comunicação de forma estritamente
profissional;

VI.

Rejeitar presentes, gratificações ou vantagens, ainda que sob a forma de
tratamento preferencial de ou para clientes, fornecedores, prestadores de serviços
e demais parceiros ligados aos negócios ou interesses da CONTRATANTE;

VII.

Excelência no atendimento aos clientes, assumindo responsabilidades e
priorizando a qualidade, o prazo e a eficiência no tratamento das demandas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES
27.1. Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e
informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução
do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem como orientar os
profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes da
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PRODABEL, e respondendo, em caso de descumprimento, na forma da Lei 12.527/2011
e demais legislações aplicáveis.
27.2. A CONTRATADA deverá manter sigilo quanto às informações contidas em
documentos, papéis e arquivos gravados mediante meio magnético, e em qualquer
material manipulado para realização dos serviços, dedicando especial atenção à sua
guarda, assumindo total responsabilidade sobre o sigilo.
27.3. A CONTRATADA deverá zelar pela guarda e conservação dos documentos que
forem colocados à sua disposição pela CONTRATANTE, devolvendo-os nas mesmas
condições em que lhe foram entregues para a prestação de seus serviços.
27.4. A CONTRATADA obriga-se a repassar os conhecimentos e técnicas empregadas na
execução dos serviços para a CONTRATANTE e/ou para outra empresa ou instituição
indicada pela CONTRATANTE. Este repasse constitui um pacote de entrega e deverá ter
aceite formal para sua conclusão.
27.5. A CONTRATADA obriga-se a tratar como "segredos comerciais e confidenciais", o
Processo de Software da PBH/PRODABEL e quaisquer informações, dados, processos,
fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos aos
serviços ora contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste
contrato, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1Deverão ser obedecidos todos os requisitos definidos no Edital do Pregão Eletrônico
nº 019/2019 e anexos.
28.2 A CONTRATADA assumirá total concordância, não sendo admitidas, em hipótese
alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços ou dificuldades técnicas
inerentes à implantação e funcionamento do sistema proposto.
28.3 Todos os custos diretos ou indiretos envolvidos no provimento do objeto serão de
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo-se o fornecimento do hardware e as
licenças de software necessárias.
28.4 São considerados parte integrante dos equipamentos ofertados, todos os itens e
acessórios necessários para sua correta instalação.
28.5 A tolerância da CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplência por parte da
CONTRATADA, não importará de forma alguma em alteração ou novação da obrigação.
28.6 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente
aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que
lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial,
assegurada a prévia defesa.
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28.7 A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste Contrato.
28.8 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ao presente contrato.
28.9 Os direitos decorrentes deste contrato, eventualmente assinados não poderão, em
hipótese alguma, ser negociados com instituições financeiras, não se responsabilizando a
CONTRATANTE por quaisquer consequências oriundas de tais transações, respondendo,
ainda, o Fornecedor por perdas e danos.
28.10 Não serão admitidas comunicações informais.
28.11 As comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como feitas
regularmente se entregues ou enviadas por carta ou e-mail, desde que com comprovação
do recebimento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS
29.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas nas Leis nº 13.303/2016 e n° 10.406/2002, no Regulamento Interno de Licitações
e Contratos da CONTRATANTE e demais normas aplicáveis.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO
30. A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município – DOM
correrá por conta e ônus da CONTRATANTE.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
31.1 É competente o foro de Belo Horizonte/MG para a solução de eventuais litígios
decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.
Belo Horizonte, ___de___________de 20
Thiago Souza Dutra
Diretor de Administração, Finanças e
Compliance
PRODABEL

Bruno Vieira da Costa
Diretor de Sistemas e Informação
PRODABEL
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Leandro Moreira Garcia
Diretor–Presidente
PRODABEL

(Nome)
(Cargo)
EMPRESA CONTRATADA
Testemunhas:
Nome __________________________________CPF n° _____________.
Nome __________________________________CPF n° _____________.
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ANEXO V. DECLARAÇÕES
Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, especialmente
em relação àqueles descritos nos artigos 37, parágrafo primeiro, 38 e 44 da Lei n°
13.303/2016, ciente a obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, emitida pelo
representante legal da licitante com poderes para tal;
Declaração que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o
Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;
Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme art.7º, XXXIII da
Constituição Federal.
Declaração de que a empresa preenche os requisitos da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, art. 3º, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº
147, de 07 de agosto de 2014, emitida pelo representante legal da licitante, observando
que a falsidade de quaisquer declarações caracterizará crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo de outras sanções administrativas prevista na Lei 8.666/93.
(CASO A EMPRESA SE ENQUADRE NA HIPÓTESE).
Declaração de que a empresa não tem como sócio(s) servidor (es) ocupante de cargo
efetivo/comissionado ou Titulares de empresa pública de qualquer esfera governamental.
DECLARAÇÃO
A empresa ................., CNPJ n.º .........................., sediada no ..........................., declara,
sob as penas da Lei, que:
1.

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
2.

Não está impedida de licitar e contratar com a Administração

Pública.
3.

Não há, em suas instalações, realização de trabalho noturno,

perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
4.

Declara, para os devidos fins legais ser microempresa -

empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente e não está impedida de se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado da Lei Complementar 123/06, alterada pela
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Lei Complementar 147/14, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do §4º, do
artigo 3º da referida Lei (CASO A EMPRESA SE ENQUADRE NA HIPÓTESE)
5.

Declara que não tem como sócio(s) servidor(es) ocupante de

cargo efetivo/comissionado ou Titulares de empresa pública de qualquer esfera
governamental.
Data e local.
Assinatura do Diretor ou representante legal
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ANEXO V - Continuação
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
[IDENTIFICAÇÃO
representante

COMPLETA

devidamente

DO

REPRESENTANTE

constituído

de

DO

LICITANTE],

[IDENTIFICAÇÃO

COMPLETA

como
DO

LICITANTE] (doravante denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar
ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
presente certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da
abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
___________, em __ de ________________ de ______
________________________________________________________________
([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA])
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Ref.: Chamamento Público 004/2019 – Termo de Credenciamento – PRODABEL
Declaramos para os devidos fins que a empresa (Razão Social), (CNPJ), apresentou a
documentação prevista no item 4.1 do Edital e, portanto, está credenciada para
apresentação de proposta, quando houver demanda.
Local e data
(Assinatura e carimbo)
Comissão de Registro de Preços e Licitações
Prodabel
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