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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019

 

            O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que fará
realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamentado pela Lei nº
10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005 e nº 7.174/2010, Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, nº 33.598/2012, nº 35.592/2014,
nº 34.637/2013 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, além de outras
normas aplicáveis ao objeto deste certame.

            A Sessão Pública do Pregão será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de 09 de abril de 2019,
publicada no DODF nº 76, de 24 de abril de 2019, p. 14 e, será realizada por meio de Sistema Eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) de
acordo com a indicação abaixo:

 

 

            Processo SEI nº 00054-00017983/2018-61

            Tipo de licitação: Menor Preço

            Data de abertura: 18/06/2019

            Horário:   14h  (horário de Brasília/DF)

            Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

            Código UASG: 926016

            Elemento de despesa: 3.3.90-39

            Recurso Orçamentário: FCDF 100, Função 28, programa 845, subprograma 0903.

            Valor previsto para contratação: R$ 10.346.738,50

 

I.     DO OBJETO

1.1.   Contratação de empresa especializada em fábrica de so�ware e fábrica de métrica e mensuração de so�ware, em conformidades com as
especificações e condições de que trata o Anexo I deste Edital.

II.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

2.1.   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: dalf.licitacao@pm.df.gov.br e splpmdf@gmail.com.

2.2.   Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, na
forma eletrônica, pelo endereço dalf.licitacao@pm.df.gov.br e splpmdf@gmail.com.

2.3.   Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência integrante deste edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, neste mesmo prazo, prestar os esclarecimentos requeridos.

2.4.   Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inques�onavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.

2.5.   As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br para os interessados.

 

III.             DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão:

3.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de a�vidade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.

3.1.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em licitações, previsto na Lei
Complementar nº 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º, art. 3º da referida lei.

3.1.2. Que estejam credenciados perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br;

3.2. A simples par�cipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

3.3. Não poderá par�cipar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

3.3.1. Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais
comuns, ou que u�lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
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econômico em comum;

3.3.2. Pessoa jurídica, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de referência ou projeto execu�vo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado.

3.3.3. Pessoa jurídica declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e
Distrital, bem como o que esteja punido com SUSPENSÃO do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera da Federação, em qualquer dos
Poderes, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8666/1993;

3.3.4. Pessoa Jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com a União, Estados, o Distrito Federal e/ou os Municípios, de que trata o art. 7º da Lei
10.520/2002.

3.3.5. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.3.6. Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, concurso de credores,
liquidação, fusão, cisão, ou incorporação;

3.3.7. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de cons�tuição, pois não há complexidade no objeto e pessoas �sicas não empresárias.

            3.3.8. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: 

I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação
promovida pelo órgão ou en�dade da administração pública distrital; ou 

II - agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade
responsável pela realização da seleção ou licitação, conforme art. 8º do Decreto Distrital nº 37.853/2016.

3.3.9. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre a Polícia Militar do Distrito Federal ou responsável pela licitação.

3.3.10. Considera-se par�cipação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista do
autor do termo de referência ou projeto, pessoa �sica ou jurídica e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo
fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

3.3.11. O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu�vo, pessoa �sica ou jurídica.

3.3.12. PESSOA JURÍDICA QUE UTILIZE MÃO DE OBRA INFANTIL EM QUALQUER FASE PRODUTIVA DO BEM OU NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (Lei
Distrital nº 5.061 de 08.03.2013).

 

IV.             DO CREDENCIAMENTO

4.1.   Os interessados em par�cipar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de
Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sí�o
www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2.   Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden�ficação e senha pessoal, ob�das junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta u�lização.

4.3.   O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

4.4.   O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.5.   Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade
do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.6.   A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento par�cular e/ou público de procuração com firma reconhecida em cartório, que
comprove os necessários poderes para pra�car todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
(ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam
expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal inves�dura.

4.7.   A chave de iden�ficação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser u�lizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no
comprasnet, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

4.8.   Nenhuma pessoa �sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.

 

V.  DA PROPOSTA

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário, marcados para abertura da sessão,
quando, então, encerrar-se-á automa�camente a fase de recebimento de propostas, devendo declarar em campo próprio no sistema:

5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado já considerado e incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito
pleitear a esse �tulo. (CUSTO ANUAL)

5.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às úl�mas;

5.1.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital. (Anexo IV)

5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do
tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, ins�tuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006,
em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido ar�go, para fazer jus aos bene�cios previstos
nessa lei. (ANEXO III) (exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP).

5.1.   As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

5.2.   Os preços oferecidos devem estar compa�veis com os pra�cados no mercado.

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.3.   O preço será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto no item 14.11.

5.4.   A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.

5.5.   A declaração falsa rela�va ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

5.6.   A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.

5.7.   As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.8.   Qualquer elemento que possa iden�ficar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

5.9.   Até a abertura da sessão, a licitante poderá re�rar ou subs�tuir a proposta anteriormente encaminhada.

5.10.   Depois da abertura da sessão não serão admi�das alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do preço proposto e
aquelas alterações des�nadas a sanar evidentes erros formais.

 

VI.             DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1.   No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br, será realizada a abertura da sessão pública
deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro.

6.2.   Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.

6.3.   Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi�da pelo Sistema ou de sua desconexão.

6.4.   A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.

 

VII.          DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, mo�vadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.

7.2.   Somente as licitantes com propostas classificadas par�ciparão da fase de lances.

 

VIII.       DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1.   Iniciada a fase compe��va, as licitantes que �veram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.

8.2.   A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl�mo por ela ofertado e registrado no sistema.

8.3.   Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
iden�ficação do ofertante.

8.4.   Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.5.   Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances
con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7.   Quando a desconexão do Pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será suspensa automa�camente e terá
reinício somente após comunicação expressa aos par�cipantes no sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.8.   O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do
tempo de iminência.

8.9.   Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema findo qual será automa�camente encerrada a fase de lances.

8.9.1.      Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compa�bilidade de preço em relação
ao es�mado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme �tulo XI deste edital. Se considerar determinada proposta inexequível,
o pregoeiro oportunizará ao licitante demonstrar a exequibilidade da proposta.

8.10.   Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar nº 123/2006.

8.11.   Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não �ver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação de empate, assim considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais
ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

8.11.1.  A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem
classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.11.2.  Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras
licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.11.3.  A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.11.4.  Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.12. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, e do Decreto Distrital nº 34.367/2013 que recepcionou o Decreto Federal nº
7.174/2010, será assegurada a preferência na contratação, para fornecedores de bens e serviços de informá�ca e automação.

http://www.comprasnet.gov.br/
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                8.12.1. O exercício para o direito de preferência disposto neste item será concedido depois do encerramento da fase de lances e após,
quando for o caso, da etapa automá�ca de convocação das microempresas ou empresas de pequeno porte, de que trata o item 8.10.

                8.12.2. As licitantes que declararam no sistema, quando do cadastro de suas propostas, que atendem aos requisitos estabelecidos no art.
5º do Decreto nº 7.174, de 2010, serão convocadas a exercerem o seu direito de preferência, observada a seguinte ordem de classificação, na
forma definida pelo Poder Execu�vo Federal:

1º - bens com Tecnologia desenvolvida no País e produzido de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB) + Micro e Pequena Empresa;

2º - bens com Tecnologia desenvolvida no País e produzido de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB);

3º - bens com Tecnologia desenvolvida no País + Micro e Pequena Empresa;

4º - bens com Tecnologia desenvolvida no País;

5º - bens produzidos de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB) + Micro e Pequena Empresa;

6º - bens produzidos de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB).

                8.12.3. Aplicar-se-ão as regras de preferência previstas neste item com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam
situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do
direito de preferência.

                               8.12.3.1. Serão convocadas as licitantes classificadas que estejam enquadradas nas condições previstas no subitem 8.13.2 deste
Edital, seguindo a ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta
válida, caso em que será declarada vencedora do certame.

                8.12.4. Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, será declarada vencedora a licitante detentora da
proposta originalmente vencedora do certame.

                8.12.5. Consideram-se bens e serviços de informá�ca e automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efe�vo
desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada.

                8.12.6. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informá�ca e automação ofertados será feita mediante apresentação do
documento comprobatório da habilitação à fruição dos incen�vos fiscais regulamentados pelo Decreto 5.906, de 2006, ou pelo Decreto 6.008, de
2006.

                               8.12.6.1. A comprovação será feita:

8.12.6.1.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sí�o eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona
Franca de Manaus – SUFRAMA; ou

8.12.6.1.2. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação da
licitante.

                8.12.7. A licitante deverá encaminhar juntamente com a proposta a documentação e o(s) cer�ficado(s) comprobatório(s) do atendimento
da habilitação para usufruir o bene�cio da preferência na contratação, para o qual se declarou apta, estabelecido no art. 5º do Decreto nº 7.174,
de 2010, e previsto no subitem 8.13.2 deste edital, apresentando ainda, a declaração constante do Anexo VII deste edital.

 

IX.             DA NEGOCIAÇÃO

9.1.   Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor es�mado para a contratação.

9.1.1.      A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

 

X.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1.   A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, por meio da
opção “Enviar Anexo” do sistema comprasnet, em arquivo único, a proposta de preços (modelo de proposta em anexo) adequada ao úl�mo lance ou
valor negociado e demais documentos complementares rela�vos à habilitação (Capítulo XI) e comprovações solicitados em anexo.

10.1.1.  O pregoeiro poderá solicitar os originais ou cópias auten�cadas da proposta inserida no sistema e da documentação exigida no Edital,
quando necessário. Neste caso, os documentos deverão ser encaminhados em envelope fechado e iden�ficado o nº do pregão, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, contados a par�r da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria
de Apoio Logís�co e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edi�cio Anexo do Quartel
do Comando Geral, Térreo, CEP 70.610-200, Brasília/DF, Telefone: (61) 3190-5557 e 3190-5559.

10.1.2.  A proposta inserida no sistema deverá conter:

a)      Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço
completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal.

b)      O valor unitário e total para cada item cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos todos os custos necessários, tais como: BDI e
encargos sociais, impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para execução
no local indicado neste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse �tulo;

c)      As especificações dos serviços de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste edital, e, em
caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às úl�mas;

d)     O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação.

10.1.2.1.      Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o registro de prazos divergentes
dos estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

10.2.   A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-
se-á às sanções previstas neste edital.
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10.3.   O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compa�bilidade do preço ofertado com o valor es�mado, à conformidade
com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma
mo�vada a que es�ver em desacordo.

10.3.1.  Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço global, as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.

10.3.2.  O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da PMDF ou, ainda, de pessoas
�sicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

10.3.3.  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.3.4.  Não se admi�rá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços de mercado, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.3.5.  Será desclassificada a proposta que contenha valores manifestamente inexequíveis, assim considerados aquele que seja inferior ao custo de
produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do desconto ofertado.

10.3.6.  Não serão adjudicados os itens para os quais, após a devida negociação com os fornecedores, sejam apresentadas propostas finais com
valores superiores aos respec�vos valores es�mados pela administração.

 

XI.             DA HABILITAÇÃO

11.1.    DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1.  Comprovação da Habilitação Jurídica:

a)      Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual.

b)      Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

c)      Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d)     Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

11.1.2.   Regularidade Fiscal e Trabalhista:

                        a) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e, também, de Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal ou do
Distrito Federal da sede ou domicílio da licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto da licitação;

                        b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante.

                        c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e a Divida
A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

                        d) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de
nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site
www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF)

                        e) Cer�dão de Regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

                        f) Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

                        g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer�dão Nega�va de
Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

11.1.3.  Qualificação Técnica:

a)      Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante prestou serviço
compa�vel com o objeto desta licitação, em conformidade com o item 18 do termo de referência.

 

11.1.4.  Qualificação Econômico-Financeira:

a)      Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial e extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9/2/2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos úl�mos 90 (noventa) dias a contar da data prevista para abertura do pregão, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos
distribuidores.

b)      Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.

b.1) as empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado pela Junta
Comercial;

b.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes
da aplicação das seguintes fórmulas:

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

LG = -------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

ATIVO CIRCULANTE

LC = -----------------------------------------------------------------------------
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PASSIVO CIRCULANTE

 

ATIVO TOTAL

SG = -----------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

                                   b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar
capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o item cotado constante do Anexo I.

11.1.5.  Outros Documentos:

            Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel �mbrado, atestando que:

a)      Não u�liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres,
bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a
par�r de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93), a ser declarada também no sistema quando do lançamento da
proposta.

b)     Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de usufruir o tratamento favorecido previsto na LC
nº 123/2006 (ANEXO III).

c)      Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (ANEXO VI).

d)      Que cumpre os requisitos do edital (ANEXO IV).

e)     Se houver superveniência de algum fato impedi�vo à par�cipação no certame, fica a licitante obrigada a declará-lo, sob pena das sanções legais
cabíveis (ANEXO V).

 

11.2.    DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

11.2.1.  A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ficará isenta de apresentar os
documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal (item 11.1.2 com exceção da alínea “d”) e qualificação
econômico-financeira (item 11.1.4 no que se refere a alínea “b” somente se possuir índices de LG e LC e SG superior a 1 um).

11.2.1.1.                   A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va
com efeito de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da
através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF).

11.2.1.2.                   As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices de LG e LC e SG, deverão
comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o item cotado constante do Anexo I.

11.2.1.3.                   A licitante deverá apresentar a Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, ob�da por meio do si�o www.tst.jus.br/cer�dão.

11.2.2.  A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, através de consulta
on-line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras opções de consultas disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião que será
impressa a respec�va Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

11.2.3.  É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação em plena validade,
juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste edital.

11.2.4.  Os documentos exigidos para a habilitação que não es�verem contemplados no SICAF ou das licitantes que não optarem pelo cadastramento
do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser reme�dos em conjunto com a proposta conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do
lance dado ou negociado e demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas) horas contados a par�r da
solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet.

11.2.4.1.                   Os originais ou cópias auten�cadas deverão ser enviados, em envelope fechado e iden�ficado o nº do pregão, no prazo de 03
(três) dias úteis contados a par�r da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio
Logís�co da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edi�cio Anexo do Quartel do Comando Geral,
Térreo, Brasília/DF, Telefone: (61) 3190-5557 e 3190-5559.

11.2.5.  O Pregoeiro poderá consultar sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões se necessário, para verificar as condições de
habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da
habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação. A verificação em sí�os oficiais de órgãos e en�dades
emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

11.2.6.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade fiscal com alguma restrição, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.

11.2.7.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.2.8.  Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia auten�cada por cartório competente, ou cópia
acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela
Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

11.2.9.  Todos os documentos emi�dos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por
tradutor juramentado e devidamente consularizados.

11.2.10.                     Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em subs�tuição aos documentos requeridos neste Edital e
seus anexos.

11.2.11.                     Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.2.12.                     Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser

http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o
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apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial.

11.2.13.                     A licitante é responsável pela fidelidade e legi�midade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.

11.2.14.                     As cer�dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter
sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os documentos que se des�nam a comprovação da
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

11.2.15.                     O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da
documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele es�pulado, contado do recebimento da convocação.

11.2.16.                     A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de
consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro.

11.2.17.                     Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a
licitante será inabilitada.

11.2.18.                     Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

11.2.19.                     Será declarada vencedora da licitação a licitante que apresentar o MENOR PREÇO global, e atender as exigências do edital.

11.2.20.                     No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.

 

XII.          DO RECURSO

12.1.    Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e mo�vada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos.

12.2.    A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias,
ficando as demais licitantes, desde logo, in�madas para, querendo, apresentar contra razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo da recorrente.

12.3.    A falta de manifestação imediata e mo�vada da licitante, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto a licitante declarada vencedora.

12.4.    O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior.

12.5.    O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insusce�veis de aproveitamento.

12.6.    Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio
Logís�co e Finanças da PMDF, situada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edi�cio Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília – DF, no
horário de 14h as 18h.

XIII.       DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.   O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade
competente para homologação.

13.2.   A homologação deste Pregão compete ao Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal.

13.3.   O objeto deste Pregão será adjudicado por preço global à licitante vencedora.

XIV.       DO CONTRATO

14.1.    O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei
nº 8.666/1993.

14.2.    A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

14.3.    O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a par�r da in�mação nesse sen�do.

14.4.    O Contrato subordina-se ao Termo Padrão N.º 04/2002, em conformidade com o Decreto 23.287 de 17/10/2002 do Distrito Federal (ANEXO
VIII).

14.5.    Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garan�as:

I - caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)

II - seguro-garan�a; ou,

III - fiança bancária.

14.5.1.       Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan�a acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei n.º
8.666/93, art. 56, parágrafo 2º).

14.5.2.       A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins�tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de
seu controle, não par�cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos bene�cios do
ar�go 827, do Código Civil de 2002.

14.5.3.       Toda e qualquer garan�a prestada pela licitante vencedora:

a)         Somente poderá ser levantada após a ex�nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b)         Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o
recebimento da no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

c)         Ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administra�vas ou judiciais.
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14.5.4.       Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garan�a exigida será considerada recusa injus�ficada em
assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emi�da.

14.6.    A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhes suple�vamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do ar�go 54, da Lei n.º
8.666/93 combinado com o Inciso XII, do ar�go 55, do mesmo diploma legal.

14.7.    É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o disposto no Inciso XXIII, do ar�go 4º da Lei 10.520/2002.

14.8.    A recusa injus�ficada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades legalmente estabelecidas.

14.9.    O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de
1.993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.10.                  A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o ar�go 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e a penalização da
empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93.

14.11.                  O contrato a ser firmado pode ser reajustado/repactuado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua vigência, a par�r da apresentação
da proposta de preços e em conformidade com a legislação per�nente.

14.12.                  O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efe�va do custo de produção, admi�da a adoção de índices
específicos ou setoriais, aplicados quando da execução de serviços não con�nuos ou con�nuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, desde a data
prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela, aplicando-se o IPCA. (Decreto - DF nº 37.121/2016, art. 2º)

14.13. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições con�das nas Normas de Execução Orçamentária e
Financeiras vigentes (Decreto nº 32.598, de 15/12/2010).

14.14.                  O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infan�l no processamento, transporte, ou
qualquer fase produ�va do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 –
PRCON/PGDF)

14.15.                   Será exigida da contratada a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei 6.112 de 02 de
fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6176, de 16/07/2018.

 

XV.          DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1.    Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no ato convocatório;

15.2.    Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem
como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;

15.3.    Responsabilizar-se por eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações
constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório;

15.4.    Comprovar, mês a mês, o efe�vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados des�nados para a
prestação dos serviços;

15.5.    Cons�tui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (Anexo I) do presente edital.

 

XVI.       DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1.    Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 41, inciso II e § 3º do Dec. 32.598/2010.

16.2.    Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

16.3.    Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;

16.4.    No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço;

16.5.    No�ficar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como
fiscalizar a execução do Objeto Contratado.

 

XVII.    DO RECEBIMENTO

17.1.    A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor interno do ajuste, especialmente designado pela PMDF, que anotará em
registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições
con�das nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal;

17.2.    Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços, dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por escrito e aceita pela Administração,
sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital.

 

XVIII. DO PAGAMENTO

18.1.    Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sí�os oficiais dos órgãos e en�dades emissores das cer�dões a seguir relacionadas, para a
verificação da regularidade fiscal da Contratada:

a)      Cer�dão de regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014);

b)      Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.º 8.036/90);

c)      Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

d)     Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer�dão Nega�va de Débitos
Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
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e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e a Divida A�va da União,
expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

18.1.1.  Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí�os oficiais dos órgãos e en�dades emissores das citadas cer�dões, o
pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

18.2.    O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança
esteja em condições de liquidação de pagamento.

18.3.    Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o
vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA.

18.4.    Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

18.5.    Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:

I – a multa será descontada do valor total do respec�vo contrato; e

II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da garan�a prestada, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

18.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de
17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011.

18.5.1. Ficam excluídas desta regra:

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser
movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo
licitatório no âmbito deste ente federado.

18.7.    Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Norma�va RFB nº 1.234/2012, alterada pela IN nº
1.244/2012.

18.8.    A retenção dos tributos não será efe�vada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é optante do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES.

18.9.    Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à Contratada, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

18.10.                  Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo�varam a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02
(dois) dias úteis.

18.11.                  Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par�r da
data de sua reapresentação.

 

XIX.       DAS SANÇÕES

19.1.        De acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores (Anexo IX).

 

XX.          DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1.        A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente
e suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

20.1.1.  A anulação do pregão induz à do contrato.

20.1.2.  As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de
boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que �ver suportado no cumprimento do contrato.

20.2.         Será realizada pesquisa prévia junto aos Portais na Internet de governos (Secretaria de Transparência e Controle – STC/GDF e Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/CGUh�p://www.portaltransparencia.gov.br/ceis) e no CNJ
h�ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form(condenações cíveis por atos de Improbidade Administra�va) para
aferir a existência de algum registro impedi�vo ao direito de par�cipar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública.

20.3.        É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência des�nada a esclarecer ou completar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.

20.4.        No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas
e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. Nº 5.450/2005)

20.5.        A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a par�r da solicitação no Sistema Eletrônico,
para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet.

20.6.        Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na PMDF.

20.7.        O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta,
desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form
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20.8.        As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. (Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº
5.450/2005)

20.9.        A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, desde que previamente jus�ficadas pela Polícia Militar do DF,
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º).

20.10.    Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF.

20.11.    As súmulas dos contratos e dos adi�vos per�nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos ou pelas
en�dades da Administração Pública do Distrito Federal com par�culares devem ser publicadas no Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490,
de 12 de dezembro de 2012 (Lei Distrital nº 5.575 de 18.12.2015).

20.11.1.       A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas pelo Poder Público.

20.11.2.       Das súmulas dos contratos de que trata neste item devem constar informações referentes ao valor, ao objeto, à finalidade, à duração e ao
prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do fornecedor do produto, da obra ou do serviço.

20.12.    O foro para dirimir questões rela�vas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro.

20.13.    Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, por meio do Telefone: (61) 3190-5557.

20.14.    Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

XXI.       ANEXOS

21.1.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

21.1.1.  ANEXO I - Termo de Referência;

21.1.2.  ANEXO II – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;

21.1.3.  ANEXO III - Modelo de Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de usufruir o tratamento
favorecido previsto na LC nº 123/2006.

21.1.4.  ANEXO IV - Declaração que cumpri os requisitos do edital

21.1.5.  ANEXO V – Declaração de superveniência e fatos impedi�vos

21.1.6.  ANEXO VI – Modelo Declaração que atente aos requisitos do Art. 2º da Lei 4.770/2012;

21.1.7.  ANEXO VII – Modelo de Declaração para fornecedores de bens e serviços de imformá�ca;

21.1.8. ANEXO VIII - Minuta de Contrato

21.1.8.  ANEXO IX - Decreto DF nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais 8.666,
de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

 

 

 

STEFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Ordenador de Despesas

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

  

1. DOS OBJETOS

1.1. Os objetos da contratação cons�tuem-se de 2 (dois) lotes: Lote 1: contratação de Fábrica de So�ware. Lote 2: contratação Fábrica de
Métrica e Mensuração de So�ware.

2. ADEQUAÇÃO DOS OBJETOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

2.1. Inicialmente cumpre observar que no Estudo Técnico Preliminar optou-se pela divisão dos objetos licitatórios em dois lotes dis�ntos.
Sendo que o primeiro deles seria a contratação de Modelagem de Processos e Fábrica de So�ware e o segundo lote seria a contratação de Fábrica de
Métrica e Mensuração de So�ware.

2.2. Ocorre que após a con�nuidade dos estudos técnicos, percebeu-se que melhor seria para a CONTRATANTE a incorporação dos dois
objetos licitatórios do primeiro lote (Fábrica e Modelagem) num único objeto licitatório (Fábrica de So�ware), tornando a Modelagem em um
processo dentro das a�vidades desenvolvidas pela Fábrica de So�ware, reduzindo a complexidade do processo licitatório e diminuindo, por
conseguinte, o valor despendido pela CONTRATANTE.

2.3. O Estudo Técnico Preliminar previu a possibilidade de solicitação de consultoria pela Fábrica de So�ware à CONTRATANTE em situações
pontuais que esta entendesse relevante, fosse de pleno domínio da CONTRATADA, e que porventura não fosse abarcada pelo objeto contratual.

2.4. O pagamento dessa consultoria se daria com a realocação de até 5% dos recursos des�nados à Fábrica de So�ware.

2.5. Ocorre que, apesar de em tese não haver ilegalidade nessa contratação, observando o princípio da moralidade, insculpido no art. 37 da
Cons�tuição Federal de 1988, optou-se pela exclusão desse item do Estudo Técnico Preliminar.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Ao analisar o processo de desenvolvimento de sistemas adotado pela Corporação, muitas dificuldades saltam aos olhos. Serão
elencadas algumas delas já apontadas no Documento de Oficialização de Demanda (DOD):

a) não há na Corporação sistemas que consigam atender todas as demandas existentes. Com a ampla capilaridade da tecnologia da informação
em todos os setores da segurança pública, inúmeras demandas para o desenvolvimento de novos sistemas e manutenções dos já existentes, tanto
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corre�vas quanto evolu�vas, surgem a cada dia;

b) não há uma padronização no desenvolvimento de sistemas. Nenhuma metodologia de mercado é u�lizada, fazendo com que cada sistema
seja uma ilha, sem documentação e de dificílima manutenção, uma vez que tudo está na cabeça do programador;

c) não há a profissionalização do processo de desenvolvimento de sistemas com sua o�mização e iden�ficação clara. Muitas vezes geram-se
códigos que informa�zam o caos, ou seja, desenvolvem-se sistemas para informa�zar uma estrutura/ro�na que não é depurada, que sequer foi
devidamente pensada;

d) grande maioria dos sistemas legados foram desenvolvidos na linguagem Ac�ve Server Page (ASP), já descon�nuada pela Microso�;

e) além das aplicações desenvolvidas em ASP mencionadas do tópico anterior, outras plataformas de desenvolvimento também foram u�lizadas
nos sistemas legados, a �tulo de exemplo: PHP e Java;

f) não há uma polí�ca de valorização do técnico desenvolvedor de sistemas. Suas atribuições não são claras, não há treinamento adequado,
nem dedicação exclusiva. Paralelo a isso, existe ainda a demanda ins�tucional do comando em enxugar os quadros técnicos colocando os policiais em
diversas outras a�vidades priorizando o policiamento ostensivo em detrimento da a�vidade meio. 
 

3.2. Como a grande maioria das organizações do século XXI, a dependência tecnológica das áreas meio e fim da PMDF é profunda, sendo
quase a totalidade de seus processos funcionais suportados pela Diretoria de Telemá�ca - DITEL que sustentam as áreas de tecnologia da informação
da PMDF, dentre as quais podemos citar: sistemas de informação, banco de dados, correio eletrônico, acesso à internet, repositório de arquivos
departamentais, cópias de segurança (backup) e voz sobre IP.

3.3. Considerando que a informação é o segundo maior patrimônio de uma organização, logo depois do indivíduo, é especialmente
necessário que existam princípios, métodos e procedimentos, além de ferramentas adequadas, que armazenem, compar�lhem e distribuam a
informação – que agrega valor ao negócio – com eficiência, eficácia e efe�vidade, além da segurança, sendo resguardados os seus principais atributos:
integridade, confidencialidade e disponibilidade, permi�ndo que todos possam compar�lhar informações de maneira apropriada no âmbito da PMDF,
com outras en�dades públicas e com a sociedade.

3.4. Além disso, a evolução tecnológica é constante e torna-se um grande desafio para a PMDF acompanhar e evoluir de maneira a usufruir
dos melhores métodos e ferramentas existentes. Parceria com ins�tuições de ensino e pesquisa, além da contratação de empresas da inicia�va
privada, tem dotado os órgãos públicos de produtos e serviços de TI atualizados, proporcionando, assim, um aumento de eficiência, trazendo
economia de recursos, alto grau de sa�sfação e a�ngindo as expecta�vas da sociedade em relação ao seu papel como organização de segurança
pública.

3.5. É também conhecida a escassez de recursos humanos especializados nas organizações públicas. No caso da PMDF, a Diretoria de
Telemá�ca - DITEL não dispõe de servidores em número suficiente e devidamente capacitados para atender as necessidades relacionadas aos serviços
de mapeamento de negócio, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação.

3.6. Com a contratação da Fábrica de So�ware, a CONTRATANTE pretende aumentar a eficácia e a eficiência da gestão da Polícia Militar do
Distrito Federal, proporcionando maior controle de processos, com foco na gestão por resultados per�nente à área de desenvolvimento e
manutenção de so�wares, irradiando consequentemente para todas as áreas da Corporação. Deste modo, a CONTRATANTE espera responder às
expecta�vas dos Gestores e Usuários, atendendo às demandas prioritárias formalizadas no Plano Estratégico da Polícia Militar, tópico 4.1.1, bem
como no Plano Diretor de Tecnologia da Informação, tópico 4.2.1.

3.7. Atualmente, a Polícia Militar do Distrito Federal adotou a estratégia de u�lização de dois Sistemas de Informações para a Gestão
Operacional (GÊNESIS) e Gestão Administra�va (SGPol). O primeiro apresenta um conjunto de elementos inter-relacionados para coleta, cadastro,
armazenamento, distribuição e processamento de dados relacionados ao gerenciamento operacional e aos atendimentos policiais operacionais
(ações, operações, ocorrências e outras a�vidades policiais operacionais) realizados pela Polícia Militar do Distrito Federal, com a finalidade de
facilitar o planejamento, controle, coordenação, análise e o processo decisório nos níveis operacionais, tá�co e estratégico da Corporação. O segundo,
em fase de desenvolvimento e implantação, será o subs�tuto de todos os sistemas administra�vos que englobam os processos negociais da cadeia de
valor da PMDF. Dentre as funcionalidades do SGPol, destacam-se: pelo Estado-Maior dos processos gerencias para fins de planejamento; gerência
administra�va das Unidades; gerência de escalas de serviço ordinário, especial, extraordinário e voluntário gra�ficado; gerência de férias e demais
afastamentos; além da integração com outros sistemas corpora�vos. Ambos os sistemas necessitam de constante manutenção evolu�va de maneira
que possam agregar novas tecnologias, atendendo a contento às necessidades da Corporação.

4. RELAÇÃO ENTRE O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1. DEMANDAS ELENCADAS NO PLANO ESTRATÉGICO

4.1.1. Ao analisarmos o Plano Estratégico da Corporação, elencamos 32 (trinta e duas) metas que desaguam necessariamente no
desenvolvimento de soluções de so�ware para a Corporação:

METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1 10. Obje�vo: Garan�r as informações necessárias à tomada de decisão.

2 10.4. Estratégia: dotar a corporação de infraestrutura de tecnologia da informação adequada.

3 3.7.7. Desenvolver sistemas de informações de apoio à a�vidade de educação e cultura da PMDF.

4 6.3.4. Desenvolver sistemas de informação de suporte à a�vidade Pericial.

5 9.5. Desenvolver sistemas de gestão estratégica, financeira e orçamentária.

6 9.5.1. Desenvolver e implantar sistema de gestão estratégica.

7 9.5.2. Desenvolver e implantar sistemas de gestão da qualidade.

8 9.5.3. Desenvolver e implantar sistema de gestão de risco.

9 9.5.4. Desenvolver e implantar Sistema Gestão para controle dos processos de Comando e Estado-Maior.

10 9.5.5. Desenvolver e implantar sistema de gestão de pessoal.
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11 9.5.6. Desenvolver e implantar sistema de controle logís�co.

12 9.5.7. Desenvolver e implantar sistema de controle financeiro e orçamentário.

13 9.5.8. Desenvolver e implantar sistema de controle e correição.

14 9.5.9. Desenvolver e implantar sistema de ouvidoria e atendimento ao cidadão.

15 9.5.10. Desenvolver e implantar sistema de ensino e instrução.

16 9.5.11. Desenvolver e implantar sistema de Inteligência Policial.

17 9.5.12. Desenvolver e implantar sistema de controle operacional da PMDF.

18 10.1.5. Desenvolver sistema de informações de apoio à decisão baseado em Business Intelligence.

19 10.1.6. Desenvolver sistemas de informação de suporte à a�vidade de Inteligência Policial.

20 10.2.2. Desenvolver projetos de sistemas e tecnologias da informação aplicadas à a�vidade operacional.

21 10.2.3. Desenvolver sistema de informações de apoio à segurança de grandes eventos.

22 10.2.4. Desenvolver sistema de informações de ocorrências criminais (bole�m de ocorrências na web).

23 10.2.5. Desenvolver sistemas de informações de no�ficações de trânsito da PMDF.

24 10.2.6. Desenvolver sistemas de informações para os Comandos Móveis.

25 10.2.7. Implantar Bole�m Eletrônico de Ocorrência e Termo Circunstanciado na PMDF.

26
10.2.8. Implantar sistema de monitoramento por câmeras em locais de grande aglomeração

e circulação de público.

27 10.3. Dotar a Corporação de informações e sistemas de suporte à tomada de decisão e aos processos de gestão administra�va.

28 10.3.7. Desenvolver e implementar sistemas de informações de gestão de documentos, de conteúdo e fluxo de trabalho (Workflow).

29 10.3.8. Desenvolver e implementar sistemas de trabalho colabora�vos (Groupware).

30 10.3.9. Desenvolver o sistema de informações de biblioteca de documentos acessíveis pela intranet (bole�ns administra�vos, trabalhos
técnicos, legislação, entre outros).

31 10.3.10. Desenvolver sistema de informações de Gestão Eletrônica de Documentos (GED).

32 10.3.18. Implantar setor de gestão de qualidade de serviços em sistemas e tecnologias da informação.

4.2. DEMANDAS ELENCADAS NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.2.1. Ao analisarmos o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, elencamos 73 (setenta e três) metas que desaguam necessariamente no
desenvolvimento de so�ware para a Corporação:

 

METAS DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1 1. Obje�vo: O�mizar a Gestão dos recursos financeiros des�nados à Tecnologia da Informação e Comunicações.

2 1.1.2. Inicia�va: Assessorar tecnicamente as solicitações referentes à área de TIC (extra orçamentária)

3 2. Obje�vo: Garan�r a aplicação financeira dos recursos orçamentários.

4 2.1.1. Inicia�va: Assessorar tecnicamente as solicitações referentes à área de TIC (orçamentária).

5 5. Obje�vo: Garan�r as informações necessárias à tomada de decisão.

6 5.1. Estratégia: Implementar a Governança de TI.

7 5.1.1. Inicia�va: Contratar consultoria para implantação de projetos relacionados à governança de TI, gestão de segurança da informação,
gestão de serviços de TI e gestão de riscos e con�nuidade de negócios.

8 5.1.2. Inicia�va: Implantar o modelo unificado de dados e processos corpora�vos.

9 5.1.3. Inicia�va: Criar o comitê de Governança de TI.

10 6. Obje�vo: Implementar a gestão estratégica.

11 6.1. Estratégia: Automa�zar os processos internos da PMDF (Mapeamento, revisão, reformulação da estrutura por processos de TI - Meta 11 do
PMG. Receber a demanda para incrementar a abrangência e a qualidade de dados, gerenciamento estruturado de informações, e gestão e
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disponibilização do conhecimento com suporte de TI - Meta 13 do PMG).

12
6.1.1. Inicia�va: Implementar a Gestão por processos (BPM). (Contempla realizar mapeamento ("asis") e revisão (to-be) da infraestrutura,
estrutura, dos Processos da TI e dos recursos humanos envolvidos na TI, compreendo a definição, mapeamento, aperfeiçoamento e
informa�zação dos processos crí�cos).

13 6.2. Estratégia: Disponibilizar informações corpora�vas seguras, íntegras e confiáveis.

14 6.2.1. Inicia�va: Garan�r as informações necessárias à tomada de decisão.

15 6.3. Estratégia: Ter canais com capilaridade em todos os níveis da Corporação.

16 6.3.1. Inicia�va: Verificar os canais viáveis (estudo) que permitam a capilaridade das informações. (Internet, Celular, ondas de rádios, entre
outros).

17 6.3.2. Inicia�va: Definir a estrutura de dados a ser disponibilizado.

18 6.3.3. Inicia�va: Disponibilizar as atas de reunião na intranet.

19 6.3.4. Inicia�va: Reestruturar o portal de serviços ins�tucionais da PMDF.

20 6.3.5. Inicia�va: Redefinir o portal corpora�vo de acordo com a lei de Transparência. (Meta 2 do PMG).

21 6.4. Estratégia: Ter confiabilidade e segurança nos canais.

22 6.4.1. Inicia�va: Implantar ACID (Confiabilidade, integridade, disponibilidade e auten�cidade).

23 6.4.2. Inicia�va: Documentar os sistemas e os BD crí�cos em operação.

24 6.5. Estratégia: Implantar a gestão de segurança.

25 6.5.1. Inicia�va: Desenvolver e implantar projetos de governança corpora�va, gestão de segurança da informação (ISSO 27.000) e gestão de
riscos (ISSO 31.000).

26 6.5.2. Inicia�va: Inicia�va: Implantar Polí�ca de Segurança da Informação e de A�vos conforme normas ABNT NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR
ISO/IEC 27.002.

27
6.5.3. Inicia�va: Implantar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (normas ABNT NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR ISO/IEC 27.002) /
Polí�ca de Segurança da Informação e de A�vos, Plano de Con�nuidade de Negócios (norma ABNT NBR 22.301), Gestão de Riscos (ABNT
ISO/IEC 31000), entre outros.

28 6.5.4. Inicia�va: Implantar Sistema de Gestão de Segurança da Informação (normas ABNT NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR ISO/IEC 27.002):
Polí�ca de Segurança da Informação e de A�vos.

29 7. Obje�vo: Implementar a Gestão Estratégica.

30 7.1. Estratégia: Adquirir equipamentos e soluções de tecnologia da informação para todos os segmentos da Corporação.

31 7.1.1. Inicia�va: Disponibilizar portal de solicitações de equipamentos e soluções de TI.

32 7.1.2. Inicia�va: Implantar Sistema de Gestão eletrônica de documentos (GED).

33 7.1.3. Inicia�va: Implantar Sistema de videoconferência entre unidades policiais militares.

34 7.1.4. Inicia�va: Implantar sistemas de informações de gestão de documentos, de conteúdo e fluxo de trabalho (workflow).

35 7.1.5. Inicia�va: Implantar sistemas de trabalho colabora�vos (groupware).

36 7.1.6. Inicia�va: Implantar solução tecnológica de terminais embarcados na PMDF.

37 7.2. Estratégia: Prospectar as necessidades dos Departamentos da PMDF com relação a TIC.

38 7.2.1. Inicia�va: Demandar ao EM e ao Comitê de Gov de TIC o envio das informações das áreas de negócio.

39 7.3. Estratégia: Implementar intercâmbio de informações e sistemas, na área de TIC, de interesse da PMDF.

40 7.4. Estratégia: Padronizar os serviços de TIC.

41 7.4.1. Inicia�va: Implantar o Catálogo de Serviços de TI da PMDF.

42 8. Obje�vo: Garan�r as informações necessárias à tomada de decisão.

43 8.1. Estratégia: Desenvolver a gestão da qualidade dos processos e soluções de TIC.

44 8.2. Inicia�va: Implantar setor de gestão de qualidade de serviços em sistemas e tecnologias da informação.

45 8.2. Estratégia: Garan�r a modernização con�nuada das infraestruturas e dos processos de TIC.

46 8.2.1. Inicia�va: Adquirir equipamentos, implantar sistema de informação e treinar pessoal em georreferenciamento. (projeto tablets).
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47 8.2.2. Inicia�va: Desenvolver e implantar projeto de rede metropolitana de comunicação de dados da PMDF (LTE).

48 8.2.3. Inicia�va: Manter a conformidade da família NBR para TIC.

49 8.2.4. Inicia�va: Elaborar e implantar o manual de segurança da informação - Meta 3 do PMG.

50 8.2.5. Inicia�va: Elaborar e implantar um projeto de adequação da Ditel - Meta 4 do PMG.

51
8.2.6. Inicia�va: Aplicação dos princípios existentes junto à série de normas ISO 27000 e seus desdobramentos: Polí�ca de segurança da
informação e de a�vos, plano de con�nuidade de negócios, entre outros - Meta 7 do PMG. Implantar gestão de TI e qualidade no serviço,
u�lizando modelos de sistemas de gestão definidos nas normas ISO - Meta 8 do PMG.

52 8.2.7. Inicia�va: Mapeamento e revisão e reformulação da infraestrutura de TI - Meta 9 do PMG.

53 8.2.8. Inicia�va: Reestruturação da TI visando atender ao modelo organizacional de gerenciamento dos serviços de TI - Meta 12 do PMG.

54 8.2.9. Inicia�va: Uso de novas tecnologias para melhorias nas soluções de TI - Meta 16 do PMG.

55 8.2.10. Inicia�va: Contratar Fábrica de So�ware.

56 9. Obje�vo: Melhoria no gerenciamento dos projetos de TI - Meta 14 do PMG.

57 9.1. Estratégia: Fomentar a criação do escritório de projetos.

58 9.1.1. Inicia�va: Elaborar por�ólio de projetos de TI.

59 9.1.2. Inicia�va: Aprimorar o Escritório de Projetos. (Norma�zar e estruturar o Escritório de Projetos).

60 9.1.3.  Inicia�va: Inicia�va: Implementar modelo de avaliação de inves�mentos em TI (ROI/TCO).

61 10. Obje�vo: Implementar a gestão estratégica, e garan�r as informações necessárias a tomada de decisões.

62 10.1. Estratégia: Prover suporte de qualidade 24/7.

63 10.1.1. Inicia�va: Criar e implantar modelo de Acordo de Nível de Serviço (SLA) de TI e Telecom.

64 10.1.2. Inicia�va: Implantar a Central de Serviços de TI na estrutura da DiTel (modelo ITIL). Contempla a criação do Service Desk 24 Horas e
estudos para criação de corpo técnico para atendimento no Service Desk.

65 10.1.3. Inicia�va: Propor estudo para criação de Núcleos de TIC nas UPMS.

66 11. Obje�vo: Contribuir com informações para a tomada de decisões dos gestores

67 11.1. Estratégia: Prover soluções de TIC para disponibilização de informações necessárias à tomada de decisões.

68 11.1.1. Inicia�va: Desenvolver so�wares para disponibilizar informações necessárias à tomada de decisões.

69 11.1.2. Inicia�va: Adquirir so�wares para disponibilizar informações necessárias à tomada de decisões.

70 12. Obje�vo: Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

71 12.1. Estratégia: Disponibilizar soluções de TIC para o�mizar o serviço policial militar.

72 12.1.1. Inicia�va: Desenvolver soluções para disponibilizar informações necessárias à melhoria dos serviços desempenhados pela PMDF à
população.

73 12.1.2. Inicia�va: Adquirir soluções para disponibilizar informações necessárias à melhoria dos serviços desempenhados pela PMDF à
população.

4.2.2. Observa-se que tanto o Plano Estratégico, tópicos 7.2.4 e 10.3.2, quanto o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, tópico 8.2.10,
elencam como inicia�vas estratégicas A CONTRATAÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

4.3. DEMANDAS DE SISTEMAS

4.3.1. Além das demandas corre�vas, adapta�vas, evolu�vas e perfec�vas dos sistemas existentes, através da coleta de requisitos realizada
junto às áreas de negócio da Corporação com desígnio de compor o escopo inicial de demandas, foram iden�ficados 9 (nove) macroprocessos
ins�tucionais que têm por finalidade a o�mização das a�vidades fim e meio da Corporação. Eles são os seguintes: Gestão da Comunicação Social,
Gestão Correcional, Gestão Educacional, Gestão Operacional, Gestão Estratégica (Comando e Estado-Maior), Sistemas de Gestão de Inteligência,
Gestão Logís�ca, Gestão de Pessoal, Gestão de Saúde, Gestão de Tecnologias e Sistemas de Informação. Abaixo relacionam-se sucintamente cada uma
dessas demandas.

4.3.2. GESTÃO OPERACIONAL

4.3.2.1. Funcionalidades: Planejamento operacional, atendimento e despacho, bole�m de ocorrência/termo circunstanciado, registros de
atendimentos policiais (RAP).

4.3.2.2. Usuários a�ngidos: toda a Corporação.

4.3.3. GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

4.3.3.1. Funcionalidades: central de no�cias, gestão de conteúdo, sala de imprensa.
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4.3.3.2. Usuários a�ngidos: toda a Corporação.

4.3.4. GESTÃO CORREICIONAL

4.3.4.1. Funcionalidades: Gestão de procedimentos administra�vos, gestão de procedimentos criminais, auditoria, tomadas de contas,
ouvidoria, gestão prisional.

4.3.4.2. Usuários a�ngidos: Diretoria de Controle e Correição.

4.3.5. GESTÃO EDUCACIONAL

4.3.5.1. Funcionalidades: Gestão de acadêmica, biblioteca, secretaria escolar, plataforma EAD (AVA).

4.3.5.2. Usuários a�ngidos: Diretoria de Ensino Assistencial, Academia da Polícia Militar de Brasília, Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento,
Centro de Treinamento e Especialização, Colégio Militar Tiradentes, policiais usuários do Sistema de Ensino Policial.

4.3.6. GESTÃO ESTRATÉGICA (COMANDO E ESTADO-MAIOR)

4.3.6.1. Funcionalidades: Planejamento estratégico, gestão orçamentária (gestão e elaboração do plano interno de orçamento,
acompanhamento e controle da execução orçamentária, acompanhamento e controle do orçamento), gestão de por�ólio de programas e projetos,
planejamento e projetos, planejamento logís�co, gestão de processos de negócios, gestão documental, controle das comissões de manuais e
doutrina, gestão de programas e ações sociais, bole�ns do comando, análise criminal.

4.3.6.2. Usuários a�ngidos: Comando Geral e Estado-Maior.

4.3.7. SISTEMAS DE GESTÃO DE INTELIGÊNCIA

4.3.7.1. Funcionalidades: Sistemas de produção de conhecimento, sistemas de proteção de conhecimento.

4.3.7.2. Usuários a�ngidos: Centro de Inteligência.

4.3.8. GESTÃO LOGÍSTICA

4.3.8.1. Funcionalidades: Licitações, controles (estoques, patrimônio, almoxarifado e inventário), contratos, convênios, execução financeira e
controle contábil, obras, serviços con�nuados, controle de frota, controle de material bélico, logís�ca reversa, cadeia de suprimentos, gestão de
fornecedores, controle de gestão de pneus e lubrificantes, gestão de insumos, contas públicas.

4.3.8.2. Usuários a�ngidos: Centro de Manutenção, Departamento de Logís�ca e Finanças, Diretoria de Patrimônio, Manutenção e Transporte,
Unidades Administra�vas e Operacionais.

4.3.9. GESTÃO DE PESSOAL

4.3.9.1. Funcionalidades: Recrutamento, seleção, alocação, classificação, movimentação de efe�vo, afastamento, férias, escalas de serviços,
gestão de desempenho, gestão de ina�vos, pensionistas e civis, banco de talentos, elaboração do quadro organizacional e distribuição de efe�vo.

4.3.9.2. Usuários a�ngidos: Departamento de Gestão de Pessoal, Diretoria de Pessoal Militar, Departamento de Ina�vos, Pensionistas e Civis,
Diretoria de Promoção e Avaliação de Desempenho, Diretoria de Recrutamento e Seleção, Unidades Administra�vas e Operacionais.

4.3.10. GESTÃO DE SAÚDE

4.3.10.1. Funcionalidades: Rede credenciada, prontuários médicos, faturamento, execução financeira e controle contábil, contratos, convênios,
exames periódicos, controle de testes de ap�dão �sica, assistência religiosa e psicossocial.

4.3.10.2. Usuários a�ngidos: Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, Diretoria de Assistência Médica, Centro Médico, Centro de
Perícias e Saúde Ocupacional, Centro de Diretoria de Assistência Odontológica, Centro Odontológico.

4.3.11. GESTÃO DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

4.3.11.1. Funcionalidades: Gerenciamento de serviços de TI (gerenciamento de por�ólio de serviços, gerenciamento de nível de serviços,
gerenciamento de catálogo e serviços, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de liberação, gerenciamento de conhecimento, gerenciamento
de configuração e a�vos de serviço, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, cumprimento de requisições), gerenciamento de
contratos, planejamento e desenvolvimento de sistemas, PDTI, gerenciamento de projetos de TI, gerenciamento de a�vos de TI.

4.3.11.2. Usuários a�ngidos: Diretoria de Telemá�ca, Centro de Inteligência, Departamento de Logís�ca e Finanças

5. COMPOSIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

5.1. Os seguintes anexos compõem este Termo de Referência e deverão ser observados no certame licitatório e na execução contratual:

a) ANEXO A: Descrição Detalhada dos Serviços;

b) ANEXO B: Planilha de Custos/Pesquisa de Mercado;

c) ANEXO C: Prazos e Níveis Mínimos de Serviço;

d) ANEXO D: Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida;

e) ANEXO E: Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas PMDF;

f) ANEXO F: Modelo de Operação e Atendimento de Demanda;

g) ANEXO G: Declaração de Vistoria e Termo de Confidencialidade e Sigilo;

h) ANEXO H: Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo;

i) ANEXO I: Declaração de Ciência e Credenciamento;

j) ANEXO J: Declaração de Descredenciamento;

k) ANEXO K: Demonstração de Viabilidade de Proposta; (Solicitar planilha por meio dos e-mails:
dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

l) ANEXO L: Ordem de Serviço;

m) ANEXO M: Arquitetura Tecnológica e Por�ólio de Sistemas Sustentados;

n) ANEXO N: Modelo de Roteiro de Testes;

 



29/05/2019 SEI/GDF - 23005383 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27442753&infra_sist… 16/87

6. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Requisitos de Negócio da Área Requisitante

6.1.1. Desenvolvimento de Aplica�vos Java

6.1.1.1. Funcionalidades: Desenvolvimento, documentação, implantação e manutenção de novos sistemas de informação que atendam às
necessidades de Tecnologia da Informação da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como interajam como o Sistema de Banco de Dados MS-SQL
Server e MySQL u�lizando a linguagem de programação Java.

6.1.1.2. Envolvidos: Diretoria de Telemá�ca.

6.1.2. Desenvolvimento de Aplica�vos PHP

6.1.2.1. Funcionalidades: Desenvolvimento, documentação, implantação e manutenção de novos sistemas de informação que atendam às
necessidades de Tecnologia da Informação da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como interajam como o Sistema de Banco de Dados MS-SQL
Server e MySQL u�lizando a linguagem de programação PHP.

6.1.2.2. Envolvidos: Diretoria de Telemá�ca.

6.1.3. Desenvolvimento Mobile

6.1.3.1. Funcionalidades: Desenvolvimento de aplicações para disposi�vos móveis (mobile). Desenvolvidos especificamente para serem usados
na plataforma mobile, u�lizando todos os recursos e funcionalidades dos respec�vos sistemas operacionais (Android e iOS), sendo do �po na�vo. 
Envolvidos: Diretoria de Telemá�ca.

6.1.4. Desenvolvimento Geoprocessamento

6.1.4.1. Funcionalidades: Desenvolvimento de aplicações geoprocessadas capazes de u�lizar dados georreferenciados, tais como informações
cartográficas (mapas, cartas topográfrica e plantas) e informações que possam associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas. Tais sistemas
deverão ser acessíveis em navegadores convencionais nos microcomputadores de mesa e também na plataforma mobile, u�lizando todos os recursos
e funcionalidades dos respec�vos sistemas operacionais (Android e iOS), sendo do �po na�vo.

6.1.4.2. Envolvidos: Diretoria de Telemá�ca

6.2. Soluções Disponíveis no Mercado

6.2.1. Por não se tratar de so�ware de prateleira, mas de todo um compêndio de soluções que se adequem às mais diversas necessidades da
Corporação, não existem soluções prontas no mercado para atender ao objeto do presente estudo técnico preliminar no que tange à contratação de
Fábrica de So�ware bem como a mensuração do que for por ela desenvolvido.

6.2.2. Não obstante, serão apontados no tópico seguinte para os contratos similares aos objetos em questão contratados pela Administração
Pública.

6.3. Do Julgamento da Habilitação

6.3.1. O presente tópico se aplica a ambos os Lotes de contratação (Lotes 1 e 2).

6.3.2. Nesta etapa o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação das Licitantes melhores classificadas.

6.3.3. O julgamento dos documentos de habilitação que se refere à Qualificação Técnica será realizado pelo Pregoeiro, podendo o suspender
a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes
ao quadro de pessoal da CONTRATANTE e de pessoas �sicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão final quanto à aceitação dos
documentos.

6.3.4. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

6.3.5. Os documentos rela�vos à habilitação, solicitados pelo Pregoeiro, deverão, preferencialmente, ser encaminhados por meio da
funcionalidade “convocação de anexos”, do Portal de Compras Governamentais.

6.3.6. O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se a Licitante
desistente às penalidades constantes neste Edital.

6.4. Da Assinatura do Contrato

6.4.1. O presente tópico se aplica a ambos os Lotes de contratação (Lotes 1 e 2).

6.4.2. Quando da assinatura do contrato, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão comprovar possuir aderência aos padrões de
qualidade de desenvolvimento de so�ware previstos na ISO/IEC 12.207 e ISO/IEC 15.504 por intermédio da apresentação das seguintes cer�ficações e
documentos: 
 

a) Cer�ficados válidos de avaliação de maturidade, do �po do CMMi-Dev nível 2 ou superior, ou MPS.Br Nível F ou superior;

b) A comprovação deste item, no caso do CMMI-Dev, se dará por meio de cópia auten�cada do cer�ficado emi�do por uma agência
cer�ficadora independente (agências credenciadas pelo So�ware Engineering Ins�tute - h�p://www.sei.cmu.edu) ou seu representante no Brasil;

c) Para a cer�ficação MPS/BR, a comprovação se dará por meio de cópia auten�cada do cer�ficado de qualidade MPS-BR emi�do pela SOFTEX
ou parceiro autorizado.

6.4.3. Caso a empresa não possua as cer�ficações previstas, deverá apresentar relatório descri�vo dos procedimentos por elas adotados que
demonstre a implementação e a ins�tucionalização dos processos a seguir listados, conforme definidos pela norma ABNT NBR ISO/IEC 12207:1998, na
unidade organizacional que prestará os serviços:

a) de gerência de projetos;

b) de gerência de requisitos;

c) de gerência de configuração e mudanças;

d) de garan�a de qualidade;

e) de manutenção;

f) de resolução de problema.
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6.4.4. A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá realizar visita às instalações de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) para comprovar a
adoção de processos aderentes às normas ISO/IEC 12.207 e ISO/IEC 15.504 na execução dos serviços previstos nesta Nota Técnica.

6.4.5. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão se ater ainda aos preceitos es�pulados no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência
Profissional Exigida) deste Termo de Referência;

6.4.6. Os requisitos de habilitação deverão perdurar durante todo o período de execução contratual.

6.4.7. Jus�fica�va da cer�ficação CMMi-Dev nível 2 ou superior, ou MPS.Br Nível F ou superior

6.4.7.1. A ISO/IEC 12207 é a norma ISO/IEC que define processo de Engenharia de So�ware, a�vidades e tarefas que são associados com os
processos do ciclo de vida do so�ware desde sua concepção até a re�rada/descon�nuação do so�ware.

6.4.7.2. A norma internacional ISO/IEC 12207 tem como obje�vo principal estabelecer uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida
e de desenvolvimento de so�wares visando ajudar as organizações a compreenderem todos os componentes presentes na aquisição,
desenvolvimento e fornecimento de so�ware e, assim, conseguirem firmar contratos e executarem projetos de forma mais eficaz. Para isso é
necessário que compradores, fornecedores, desenvolvedores, mantenedores, operadores, gerentes e técnicos envolvidos no desenvolvimento de
so�ware usem uma linguagem/framework comum.

6.4.7.3. A norma ISO/IEC 15504, também conhecida como SPICE (So�ware Process Improvement and Capability Determina�on), define
processo de desenvolvimento de so�ware. É uma evolução da ISO/IEC 12207, mas possui níveis de capacidade para cada processo assim como o
CMMi.

6.4.7.4. As duas normas ISO supramencionadas definem um mínimo de padronização para assegurar que a CONTRATADA conseguirá de forma
adequada prestar o serviço de fábrica de so�ware e/ou métrica. Para tanto, ela estabelece a necessidade de comprovação dessa capacidade técnica
via cer�ficação. Tais cer�ficações são elencadas em níveis de desenvolvimento, CMMi-Dev ou sua equivalência em nível nacional segundo o MPS.Br.
Em escala crescente:

CMMi-Dev

 
• Nível 1: Inicial, também chamado de (Ad-hoc). Nesse nível, não há padronização alguma, não existem áreas de processo, é o próprio caos. Sua
equivalência no MPS.Br é o nível G.

• Nível 2: Gerenciado/Gerido. É a primeira cer�ficação com vias a padronização de processos, abaixo dessa cer�ficação, voltamos ao nível 1, onde não
há nada. A cer�ficação de nível 2 elenca os seguintes requisitos: Gerenciamento de Requisitos - REQM (Requirements Management, Planejamento de
Projeto - PP (Project Planning), Acompanhamento e Controle de Projeto - PMC (Project Monitoring and Control), Gerenciamento de Acordo com
Fornecedor - SAM (Supplier Agreement Management), Medição e Análise - MA (Measurement and Analysis), Garan�a da Qualidade de Processo e
Produto - PPQA (Process and Product Quality Assurance) e Gerência de Configuração - CM (Configura�on Management). Sua equivalência no MPS.Br
é o nível F.

• Nível 3: Definido. Superior ao Nível 2, apresenta uma maior exigência e excelência da empresa que possua essa cer�ficação. Ela exige todos os
requisitos da cer�ficação de nível 2, além dos seguintes: Desenvolvimento de Requisitos - RD (Requirements Development), Solução Técnica - TS
(Technical Solu�on), Integração de Produto - PI (Product Integra�on), Verificação - VER (Verifica�on), Validação - VAL (Valida�on), Foco de Processo
Organizacional - OPF (Organiza�onal Process Focus), Definição de Processo Organizacional - OPD (Organiza�onal Process Defini�on), Treinamento
Organizacional - OT (Organiza�onal Training), Gerenciamento Integrado de Projeto - IPM (Integrated Project Management), Gerenciamento de Riscos
- RSKM (Risk Management) e Análise de Decisão e Resolução - DAR (Decision Analysis and Resolu�on). Sua equivalência no MPS.Br são os níveis E, D e
C em escala crescente.

• Nível 4: Quan�ta�vamente gerenciado / Gerido quan�ta�vamente. Cer�ficação de nível mais elevado do que a de nível 3. Exige todos os requisitos
da cer�ficação de nível 3, além dos seguintes: Desempenho de Processo Organizacional – OPP (Organiza�onal Process Performance) e Gerenciamento
Quan�ta�vo de Projeto - QPM (Quan�ta�ve Project Management). Sua equivalência no MPS.Br é o nível B.

• Nível 5: Em o�mização. Cer�ficação mais elevada existente, consequentemente a mais complexa de ser ob�da. Exige todos os requisitos da
cer�ficação de nível 4, além dos seguintes: Gestão do Desempenho Organizacional - OPM (Organiza�onal Performance Management) e Análise
Causal e Resolução - CAR (Causal Analysis and Resolu�on). Sua equivalência no MPS.Br é o nível A.

6.4.7.5. O que a CONTRATANTE está exigindo é no mínimo a cer�ficação de NÍVEL 2 CMMi-Dev ou sua equivalência MPSBr Nível F para AMBAS
AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), ou seja, a primeira e mais elementar delas. Sem essa cer�ficação, não é possível garan�r que a CONTRATADA tenha
qualquer competência para a execução contratual, corre-se o risco de a licitante vencedora não saber do que se trata Fábrica de So�ware e/ou
Métrica.

6.4.7.6. Não obstante, se porventura, a licitante vencedora não possuir essa cer�ficação mínima, é facultada a ela apresentar relatório
descri�vo segundo o es�pulado pela norma ABNT NBR ISO/IEC 12207:1998, contendo:

 
• de gerência de projetos; 
• de gerência de requisitos; 
• de gerência de configuração e mudanças; 
• de garan�a de qualidade; 
• de manutenção; 
• de resolução de problema.

6.4.7.7. A ISO/IEC 12207 é a norma ISO/IEC que define processo de Engenharia de So�ware, a�vidades e tarefas que são associados com os
processos do ciclo de vida do so�ware desde sua concepção até a re�rada/descon�nuação do so�ware.

6.5. Requisitos Legais

6.5.1. O presente tópico se aplica a ambos os Lotes de contratação.

6.5.2. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão seguir as Portarias e Instruções Norma�vas em vigor estabelecidas pela
CONTRATANTE, bem como as futuras modificações e novas normas infralegais.

6.5.3. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) serão comunicadas sempre que houver publicação de novas polí�cas ou normas, bem como
atualizações das já publicadas.

6.6. Requisitos Temporais
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6.6.1. O presente tópico se aplica a ambos os Lotes de contratação (Lotes 1 e 2).

6.6.2. O início oficial da prestação dos serviços se dará em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do respec�vo contrato e os prazos de
atendimento seguirão as informações con�das nesta seção.

6.6.3. Em casos específicos, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) poderão solicitar alteração do prazo inicialmente previsto na respec�va
Ordem de Serviço (OS) à CONTRATANTE, podendo solicitar prorrogação de prazo inclusive durante a execução da demanda, nesta hipótese quando
jus�ficada e comprovada a necessidade, em função de complexidade da solução a ser desenvolvida, ficando a critério da CONTRATANTE, aceitar ou
não as jus�fica�vas da prorrogação do prazo apresentado pela CONTRATADA que solicitar a dilatação temporal. A prorrogação do prazo deve ser
solicitada até́, no máximo, metade do prazo es�pulado inicialmente para término da OS.

6.6.4. A solicitação de prorrogação de prazo não jus�fica a suspensão do atendimento por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), durante o
julgamento da solicitação pela CONTRATANTE, ficam man�das as condições es�puladas para o serviço.

6.6.5. Todas as contagens serão realizadas por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), u�lizando os mesmos insumos, o Manual de Prá�cas
de Contagem do IFPUG, o Guia de Contagem de Pontos de Função do SISP.

6.6.6. Sempre que receber uma OS, A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE procederá a es�ma�va de
esforço e prazo para entrega da respec�va demanda, de acordo com o Contrato e as cláusulas deste instrumento. A es�ma�va da execução do serviço
pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis e a
validação da es�ma�va pela CONTRATANTE será também realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. O início da execução da demanda será
contado a par�r da validação da es�ma�va proposta pela CONTRATANTE.

6.6.7. Caso a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE entenda que os prazos são insuficientes, mediante
requisição fundamentada à CONTRATANTE, os prazos do tópico anterior poderão ser dobrados.

6.6.8. Todas as a�vidades mensuradas deverão ser concluídas dentro dos prazos estabelecidos neste instrumento.

6.6.9. Em caso de irregularidades nas a�vidades de Fábrica de So�ware, estas deverão ser relatadas à CONTRATADA, tempes�vamente, pela
CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE juntamente com alterna�vas para saná-las, as quais serão avaliadas pela
CONTRATANTE, podendo ser aceitas ou não, independentemente das sanções cabíveis.

6.6.10. Para novos desenvolvimentos de sistemas de informação, ao término de cada ciclo de vida do projeto executado pela CONTRATADA
PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, esta deverá entregar à CONTRATANTE a contagem detalhada dos Pontos de Função
que serão aferidos pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE para a OS visando
unicamente adequar a es�ma�va de complexidade do so�ware fabricado ao aumento de conhecimento do processo de negócio envolvido, sem
custos adicionais para a CONTRATANTE. Entende-se por término do ciclo de vida do projeto a implantação integral do sistema desenvolvido em
ambiente de produção ou, em caso de aceitação pela CONTRATANTE, devidamente es�pulado na respec�va OS, poderão ser entregues
funcionalidades autocon�das, compreendidas daquelas que, apesar de integrantes de um sistema maior, funcionam independentemente deste. A
�tulo exemplifica�vo, mencionamos a funcionalidade autocon�da de cadastro, onde é possível efetuar todo o procedimento de CRUD (Create, Read,
Update e Delete) sem depender de outras funcionalidades.

6.6.11. Para fins de pagamento de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), a contagem de pontos de função realizada pela CONTRATADA PARA
A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá ser aferida pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE
MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE devendo ser aprovada pela Diretoria de Telemá�ca, a qual terá a decisão defini�va sobre o assunto.

6.6.12. Desta maneira, os serviços de medição realizados pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E
MENSURAÇÃO DE SOFTWARE poderão ser supervisionados de maneira adequada pela Equipe de Fiscalização.

6.6.13. Fábrica de So�ware (Lote 1)

6.6.13.1. As a�vidades de modelagem antecederão ao levantamento de requisitos da Fábrica de So�ware.

6.6.14. As a�vidades da Fábrica de So�ware serão demandadas mediante expedição de Ordem de Serviço conforme previsto no ANEXO L
(Ordem de Serviço).

6.6.14.1. Os prazos para a execução dos serviços deverão observar estritamente o que prevê o ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

6.6.15. Fábrica de Métrica (Lote 2)

6.6.15.1. As a�vidades da Fábrica de Métrica serão demandadas mediante expedição de Ordem de Serviço conforme previsto no ANEXO L
(Ordem de Serviço).

6.6.15.2. Os prazos para as a�vidades de Contagem de Ponto de Função deverão seguir a seguinte tabela:

Prazo máximo para conclusão do serviço após emissão da OS em dias úteis

Tamanho do serviço em Ponto de Função Desenvolvimento, Manutenção Evolu�va

Inferior a 50 PF 01

51 - 100 02

101 - 200 03

201 – 300 04

301 – 400 05

401 – 500 06

6.6.15.3. Caso o tamanho da demanda ultrapasse os 500 Pontos de Função, ela seguirá no que passar, respec�vamente o previsto na tabela
acima. Ou seja, a �tulo exemplifica�vo, uma demanda com 800 PF terá como prazo máximo 10 dias (500 PF = 6 dias + 300 PF = 4 dias, totalizando 10
dias),  uma demanda com 1000 PF terá como prazo máximo para contagem 12 dias (500 PF = 6 dias + 500 PF = 6 dias, totalizando 12 dias), uma
demanda com 2350 PF terá como prazo máximo para contagem 17 dias (2000 PF = 12 dias, sendo 06 dias para cada 500 PF, 300 PF = 4 dias, 50 PF = 1
dia, totalizando 17 dias). Sempre serão u�lizados os tempos para contagem de acordo com o quan�ta�vo de Ponto de Função estabelecidos na tabela
acima.
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6.6.16. Prazos para Atendimento de Manutenções Corre�vas

6.6.16.1. As manutenções corre�vas, sejam elas ocasionadas por erro da Fábrica de So�ware ou não, deverão seguir estritamente o previsto no
ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço), no tópico 3, ou seja, prazo de 6 (seis) horas para solução a contar da abertura do chamado efetuado
pela CONTRATANTE.

6.7. Requisitos de Segurança

6.7.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

6.7.2. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança
implementados no ambiente de Tecnologia da Informação da PMDF.

6.7.3. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão executar os serviços em conformidade com o padrão mínimo de segurança
especificado no ANEXO M (Arquitetura Tecnológica e Por�ólio de Sistemas Sustentados) deste Termo de Referência.

6.7.4. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão executar os serviços em conformidade com as especificações e orientações descritas
no ANEXO E (Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da PMDF) deste Termo de Referência e suas alterações.

6.7.5. O correio eletrônico e a navegação em sí�os da Internet a par�r do ambiente de rede da PMDF poderão, a critério da CONTRATANTE,
ser objeto de controle e auditoria.

6.7.6. Todos os dados e as informações levantados durante a realização do serviço, tais como modelos, código-fonte, código-objeto,
documentação, serão de propriedade da CONTRATANTE, devendo a ela ser entregues ao final de cada funcionalidade autocon�da. Por
funcionalidades autocon�das compreendem-se aquelas que, apesar de integrantes de um sistema maior, funcionam independentemente deste.

6.7.7. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, scripts, código-fonte,
artefatos, con�dos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não
podendo, sob qualquer pretexto, divulgá-los ou reproduzi-los, sob pena de lei.

6.7.8. Os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais das soluções de tecnologia da informação sobre os diversos artefatos e
produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados,
pertençam à Administração.

6.8. Requisitos Sociais

6.8.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

6.8.2. Os documentos e so�ware produzidos deverão se ater ao vernáculo nacional, ou seja, ao idioma português, ao menos no front-end e
manuais disponibilizados aos usuários. Entenda-se usuários, todos os que operarão o sistema, sejam usuários finais ou o próprio corpo técnico da
PMDF que poderá assumir em momento vindouro a manutenção do que for produzido.

6.9. Requisitos de Testes

6.9.1. Tais requisitos se aplicam ao Lote 1 (Fábrica de So�ware).

6.9.2. Os testes terão por obje�vo demonstrar o correto e completo funcionamento do sistema desenvolvido ou manutenido pela contratada,
de forma a:

a) Garan�r que todos os processos foram contemplados;

b) Garan�r que os fluxos de informações entre os processos internos e externos estão ocorrendo na forma desejada;

c) Garan�r que as funcionalidades exigidas foram implementadas e estão de acordo com os padrões estabelecidos;

d) Garan�r a compa�bilidade e fidelidade do sistema;

e) Garan�r o funcionamento e a operacionalidade dos acessórios, disposi�vos, equipamentos, sistemas eletrônicos e computacionais instalados
e suas interconexões;

f) Garan�r que todos os artefatos pertencentes à devida fase foram entregues; e

g) Garan�r integridade, segurança, performance, usabilidade e configurações.

6.9.3. Todos os testes serão acompanhados pela contratante sob orientação do executor do contrato, que após ouvir os técnicos e futuros
usuários, providenciará a formalização dos resultados oficializando a aceitação.

6.9.4. Para aperfeiçoar a realização dos testes, eles serão realizados tendo como base os perfis do sistema.

6.9.5. O ANEXO N (Modelo de Roteiro de Testes) servirá como guia para a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE
SOFTWARE, uma vez que irá conter todos os testes que o CONTRATANTE irá submeter durante a avaliação da prova de conceito.

6.10. Requisitos de Implantação

6.10.1. Tais requisitos se aplicam ao Lote 1 (Fábrica de So�ware).

6.10.2. Os so�wares desenvolvidos, sustentados e manutenidos deverão ser instalados e configurados no ambiente da PMDF conforme
processos definidos, normas e metodologias definidos pela CONTRATANTE.

6.10.3. O Plano de Implantação documenta como e quando o produto será disponibilizado. Os principais elementos que devem estar descritos
neste documento são o detalhamento dos eventos, responsáveis, cronograma e dependências a serem observadas e atendidas para a realização da
implantação do sistema.

6.10.4. Os seguintes passos deverão necessariamente ser observados:

a) Apresentar uma lista completa de todos os documentos mencionados no Plano de Implantação, informando: nome, versão e
localização desses documentos;

b) Apresentar todas as a�vidades executadas na implantação do produto, tais como: planejamento, teste beta, preparação de itens a
serem liberados, empacotamento, envio, instalação, treinamento e suporte;

c) Descrever os responsáveis por cada a�vidade e o cronograma da sua execução;

d) Descrever os papéis e as responsabilidades dos envolvidos nas a�vidades de implantação do produto, principalmente o usuário
responsável pelos testes de aceitação e pelo processo de tratamento de discrepâncias do produto entregue com relação ao esperado.
Descrever também as responsabilidades da equipe de desenvolvimento na preparação para a implantação;
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e) Apresentar o cronograma e os marcos para a realização das a�vidades necessárias à implantação do produto. Os marcos de
implantação devem ser compa�veis com os marcos do projeto;

f) Definir os recursos e de onde serão ob�dos necessários para executar as a�vidades de implantação;

g) Definir as instalações necessárias para testar e implantar o so�ware. Se necessário, incluir detalhes como construções especiais
ou salas com piso elevado, requisitos de energia elétrica e recursos especiais de suporte aos requisitos de privacidade e segurança;

h) Definir o hardware necessário para execução e suporte ao so�ware, inserindo detalhes como modelo, versões, configurações e
informações sobre suporte do fabricante e licenças;

i) Listar o so�ware e a documentação fornecidos como parte do produto liberado;

j) Listar todos os so�wares necessários para suporte ao produto implantado, como ferramentas, compiladores, ferramentas de
teste, dados de teste, u�litários, ferramentas de Gerenciamento de Configuração, bancos de dados, arquivos de dados etc;

k) Listar a documentação necessária para suporte ao produto implantado, como manuais do sistema e do usuário, documento de
arquitetura do sistema, casos de teste etc;

l) Descrever os perfis de profissionais necessários para suporte ao produto implantado;

m) Apresentar o planejamento e os documentos para treinamento dos usuários no sistema. Se necessário, poderá ser elaborado um
cronograma de treinamentos.

6.10.5. O documento deverá ser aprovado pela área requisitante e o representante da DiTel.

 

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual.

7.2. Deverá exercer a gestão e fiscalização sobre a execução do objeto contratado, como forma de assegurar todas as condições
estabelecidas neste Termo de Referência, por meio de policiais militares devidamente designados para tal finalidade.

7.3. Proporcionar todas as condições para que AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) possam efetuar os serviços dentro das normas
estabelecidas no contrato.

7.4. Assegurar aos técnicos credenciados por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) o acesso aos equipamentos para a execução dos
objetos contratuais.

7.5. Receber os sistemas e documentação produzidos por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), desde que estejam em conformidade
com o objeto contratado.

7.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) referentes ao
presente contrato.

7.7. Comunicar, se for o caso, a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) as irregularidades observadas na execução do Contrato, sem
prejuízo das medidas administra�vas cabíveis.

7.8. Não consen�r que terceiro sem autorização execute os serviços es�pulados nesse Termo de Referência.

7.9. No�ficar à RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos sistemas entregues,
para que sejam adotadas as medidas necessárias.

7.10. Deverá efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto contratado em conformidade ao estabelecido, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências avençadas.

7.11. Aplicar a empresa CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garan�da a ampla defesa.

 

8. DEVERES E RESPONSABILIDADES DE AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 E 2)

8.1. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) estarão sujeitas às sanções administra�vas pelo não cumprimento de tais deveres e
responsabilidades, Decreto Distrital 26.851/2016.

8.2. Será aplicada sanção contratual  de natureza LEVE em caso de descumprimento dos seguintes deveres e responsabilidades: 
 

a) Par�cipar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da prestação dos serviços, de reunião de
alinhamento de expecta�vas contratuais com equipe da CONTRATANTE, que fará a convocação dos representantes da empresa e fornecerá
previamente a pauta da reunião;

b) Apresentar o Preposto na REUNIÃO INICIAL do contrato convocada pelo Gestor do Contrato;

c) Manter Preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la técnica e
administra�vamente, sempre que necessário;

d) Manter as informações de contato do Preposto atualizadas durante a vigência do contrato;

e) Informar imediatamente à CONTRATANTE no caso de subs�tuição do Preposto;

f) Comprovar, quando solicitado, o vínculo com a empresa, de acordo com a legislação vigente, de qualquer profissional que atue
em qualquer serviço prestado, inclusive do Preposto;

g) Quando da realização de a�vidades nas dependências da CONTRATANTE, deverão AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) abster-
se de alocar profissional com carga horária maior do que permi�do pela legislação vigente;

h) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

i) Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços executados ou em execução pela CONTRATANTE, cujo
representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessária;

j) Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais dos diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato,
incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, à Administração;
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k) Responsabilizar-se por todos os custos com pessoal, diárias, passagens e comunicações, necessários à perfeita execução dos
serviços objeto no Termo de Referência;

l) Selecionar, designar e manter, em sua equipe, profissionais cuja qualificação esteja em conformidade com os �pos de serviços
descritos no Termo de Referência;

m) Apresentar, para cada profissional alocado aos serviços desta contratação, os currículos e comprovantes de formação, de
capacitação, de cer�ficação e de experiência técnica, quando obrigatória, conforme previsto no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência
Profissional Exigida);

n) Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produ�vidade,
visando à execução dos trabalhos durante todo o Contrato;

o) Informar à PMDF, para efeito de controle de acesso às dependências do Órgão, o nome e o respec�vo número da carteira de
iden�dade dos empregados que farão parte da equipe técnica alocada aos serviços desta contratação, juntamente com o ANEXO I
(Declaração de Ciência e Credenciamento);

p) Informar à PMDF, com antecedência mínima de 03 (três) dias, as ocorrências de afastamento e as subs�tuições em casos de falta,
ausência legal ou férias;

q) Em casos de desligamento de profissional, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão apresentar o ANEXO J (Declaração de
Descredenciamento), devidamente preenchido, bem como promover a devolução dos materiais pertencentes à PMDF e que vieram a ter
acesso em virtude da contratação;

r) Comunicar por escrito a CONTRATANTE, eventuais irregularidades que possam afetar o bom desenvolvimento do serviço
demandado com os esclarecimentos julgados necessários e as informações sobre possíveis paralisações de serviços, além da apresentação
de relatório técnico ou razões jus�ficadoras;

s) Atender aos prazos estabelecidos e acordados com a CONTRATANTE;

t) Sujeitar-se às normas internas de acesso as instalações da CONTRATANTE, incluindo aquelas referentes à iden�ficação, trajes,
trânsito e permanência;

u) Subs�tuir da execução do contrato, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, qualquer profissional cuja atuação, permanência
e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes, insa�sfatórios às normas de disciplina, ou ainda, incompa�veis com o
exercício das funções que lhe foram atribuídas;

v) Capacitar equipe técnica alocada aos serviços desta contratação, sem ônus para a PMDF, sempre que se fizer necessário,
considerando a evolução tecnológica ou mudança de tecnologia realizada pelo Órgão em seu ambiente computacional;

w) Assegurar, a con�nuidade dos serviços independente dos problemas de natureza administra�va e/ou trabalhistas que possam
afetar a QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2);

x) Instruir seus colaboradores, quando o serviço for executado nas dependências da CONTRATANTE, quanto à necessidade de acatar
as normas internas;

y) Instruir seus colaboradores a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a�vidades não
abrangidas pelo contrato, devendo AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste
sen�do, a fim de evitar desvio de função;

z) Em caso de entrada de equipamentos de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) nas dependências da CONTRATANTE, este deverá
atender às Normas de Segurança da CONTRATANTE conforme Instrução Norma�va n.º 01/2010, Decreto n.º 7.746/2012 e demais normas
rela�vas à Segurança da Informação e Comunicações no âmbito da PMDF;

aa) Atender, no que couberem, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Norma�va n.º 01, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG;

ab) Apresentar, em conjunto com a fatura de serviços mensais, os comprovantes de regularidade da situação fiscal, conforme
determina o inciso XIII do art. 55 da Lei n.º 8.666/93.

8.3. Será aplicada sanção contratual de natureza MÉDIA em caso de descumprimento dos seguintes deveres e responsabilidades:

 

a) Acatar todas as disposições con�das no Termo de Referência e Anexos, sob pena de incorrer em penalidade, inclusive com
aplicação do Nível Mínimo de Serviço;

b) Observar e atender a todas as normas, instruções e ordens internas emanadas pela CONTRATANTE, além da legislação per�nente,
referente à contratação do serviço;

c) Atender às convocações da CONTRATANTE de acordo com os prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência,
apresentando sempre que solicitadas todas as informações e esclarecimentos;

d) Executar os serviços solicitados formalmente pela CONTRATANTE de acordo com as suas caracterís�cas e com as cláusulas do
contrato firmado, bem como, daquelas constantes no Edital e seus anexos;

e) Não veicular publicidade acerca dos serviços prestados à CONTRATANTE, sem prévia autorização desta;

f) Manter, durante toda a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório e
posteriores necessidades de mudanças tecnológicas, devidamente informadas;

g) Manter sigilo, sob pena de responsabilizar-se civil e penalmente, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações e às regras de negócio;

h) Abster-se de comercializar, no todo ou em parte, qualquer produto gerado a par�r do contrato, sob pena de rescisão contratual,
podendo inclusive responder por ações judiciais decorrentes do não cumprimento deste item;

i) Responder por quaisquer prejuízos que seus colaboradores ou Preposto causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de ação ou omissão, procedendo imediatamente aos reparos e/ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

j) Recrutar e contratar mão-de-obra qualificada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da
CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os rela�vos aos encargos previstos na legislação trabalhista,
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previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com
relação ao con�ngente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administra�vos, tais como: controle,
fiscalização e orientação técnica, controle de frequência, ausências permi�das, licenças autorizadas, férias, punições, admissões,
demissões, transferências e promoções;

k) Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus colaboradores, tais como horas extras, adicionais noturnos, indenizações e
outras vantagens, de forma que não sejam os trabalhos da CONTRATANTE prejudicados em função de reivindicações por parte dos
colaboradores de QUAIQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2);

l) Assumir todas as despesas e ônus rela�vos ao pessoal e a quaisquer outras derivadas ou conexas com o contrato, ficando ainda,
para todos os efeitos legais, inexistente qualquer vínculo emprega�cio entre seus colaboradores e/ou Preposto e a CONTRATANTE.

 

8.4. Será aplicada sanção contratual de natureza GRAVE em caso de descumprimento dos seguintes deveres e responsabilidades:

 

a) Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência
da espécie, forem ví�mas seus colaboradores no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas
dependências da CONTRATANTE;

b) Assegurar a con�nuidade dos serviços independente dos problemas de natureza administra�va e/ou trabalhistas que possam
afetar QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2);

c) Assegurar, nos casos de desastres naturais, acidentes, falhas de equipamentos, falhas de segurança, perda de serviços e ações
intencionais, que porventura possam ocorrer em seu ambiente, à con�nuidade da prestação dos serviços, por meio da execução de ações
de con�ngência, visando à recuperação das operações a tempo de não causar paralisação dos serviços prestados à CONTRATANTE;

d) É vedada a subcontratação total ou parcial, não sendo permi�da, outrossim, a associação de QUAIQUER DAS CONTRATADAS
(LOTES 1 e 2) com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato;

e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar�gos 14 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), o valor correspondente aos danos sofridos;

f) Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de colaborador que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão
ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do Decreto Distrital n° 32.751 de 2011;

g) Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nos termos do
inc. XXXIII, art. 7º da Cons�tuição Federal de 1988;

h) Executar o PLANO DE TRANSIÇÃO aprovado pela PMDF, bem como a garan�r o repasse bem-sucedido de todas as informações
necessárias para a con�nuidade dos serviços pela PMDF.

i) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993;

j) Atender todos os critérios e especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos durante a execução contratual;

k) Em caso de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) incorrer em mais de uma sanção contratual com gravidades de infração
diferentes, será aplicada a sanção com o maior grau de infração previsto.

l) Não obter mais de 04 (quatro) advertências escritas durante o período contratual de 1 (um) ano ou durante cada período de
renovação.

8.5. No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a PMDF poderá, garan�da a defesa prévia e o contraditório, rescindir o contrato
e/ou aplicar as sanções administra�vas previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes.

 

9.  NORMAS PARA A RESCISÃO ANTECIPADA

9.1. As normas para rescisão antecipada se aplicam a AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2).

9.2. Será declarada INEXECUÇÃO TOTAL DO RESPECTIVO CONTRATO, no caso de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) acumular 04
(QUATRO) PENALIDADES DE MULTA durante a execução contratual.

9.3. Em consequência poderá ocorrer rescisão unilateral do contrato, sem o prejuízo da aplicação de outras sanções administra�vas tais
como: suspensão temporária de par�cipar de licitação e de contratar com a Administração; ou impedimento de licitar e contratar com o Distrito
Federal, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção.

9.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou
2) pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

9.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública, a LICITANTE será descredenciada por igual período, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Termo de Referência e demais cominações
legais.

9.6. Os Indicadores de Atendimento citados poderão sofrer alterações durante a vigência contratual, desde que não configure
descaracterização do objeto licitado e não ocasione acréscimo ou redução do valor contratual do serviço além dos limites de 25% permi�dos pelo art.
65, § 1º, da Lei 8.666/1993.

9.7. A aplicação das sanções previstas no Termo de Referência deverá ser precedida de contraditório e ampla defesa.
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10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório. Assim, é expressamente vedada a subcontratação de outra empresa para a
execução de qualquer objeto do presente contrato.

 

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

11.2. É inadmissível a fusão ou incorporação entre si de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2).

 

12. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1.1. Tais requisitos se aplicam a AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

12.1.2. A prestação de serviços deverá ser executada por profissionais com conhecimentos abrangentes e mul�disciplinares em gestão de TI,
com vivência nas melhoras prá�cas de mercado na execução de serviços de governança de TI, desenvolvimento, sustentação, operação de so�ware e
contagem de Pontos de Função. E, requerem conhecimento em engenharia de so�ware, gerenciamento de projeto de so�ware, arquitetura de
so�ware e qualidade de produtos e serviços.

12.1.3. Os requisitos rela�vos a cada demanda objeto da contratação serão discu�dos e determinados no momento de sua solicitação.

12.1.4. De acordo com as caracterís�cas de cada demanda, poderá, excepcionalmente, haver exceção nos requisitos e recomendações listados
neste documento. Nestes casos, estas exceções serão discu�das e determinadas quando da efe�vação da demanda, por meio da Ordem de Serviço
específica.

12.1.5. Demandas porventura realizadas que não �verem sido previstas em Ordem de Serviço ou não previstas no objeto do contrato não
serão reconhecidas e consequentemente não serão pagas.

12.1.6. A CONTRATANTE lança a faculdade para QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) u�lizar metodologia própria adaptada à
realidade do órgão ou na ausência de metodologia própria ou por opção, faça uso de diretrizes adotadas pela Diretoria de Telemá�ca da PMDF. Ainda
que, QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) venha a u�lizar, para a consecução dos serviços, metodologia própria, os entregáveis serão aqueles
previstos no ANEXO E (Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da PMDF) ou alterações.

12.1.7. No que tange à Fábrica de Métrica, seus entregáveis consistem em Planilha de contagens e Relatório detalhado das divergências
encontradas, quando ocorrer, ou relatório atestando que a demanda validada foi mensurada corretamente.

12.1.8. Não obstante, ao longo da execução contratual, desde que em comum acordo, a CONTRATANTE poderá exigir outros documentos
entregáveis de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2).

12.2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.2.1. A prestação dos serviços de Fábrica de So�ware poderá ocorrer nas dependências da PMDF e nas dependências da A CONTRATADA
PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, conforme critérios definidos para as CÉLULAS DE ATENDIMENTO no ANEXO D (Perfil,
Formação e Experiência Profissional Exigida).

12.2.2. A prestação dos serviços de Fábricas de Métricas ocorrerá nas dependências da A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE, conforme critérios definidos no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

12.2.3. Quando a prestação dos serviços ocorrer nas instalações da CONTRATANTE, será de responsabilidade do órgão a disponibilização de
todos os insumos necessários para prestação de serviços, dentre eles e não exaus�vamente: espaço �sico, mobiliário, estação de trabalho, rede
elétrica e acesso à rede corpora�va da CONTRATANTE.

12.2.4. A�vidades que requeiram interação com o ambiente ou usuários da CONTRATANTE serão ser realizadas nas instalações da Diretoria de
Telemá�ca, no endereço SAISO, Área Especial 04, Anexo do QCG - Asa Sul - Brasília – DF ou em local por ela designado.

12.2.5. A critério da PMDF, a depender do nível de cri�cidade e urgência de uma determinada demanda, poderá ser determinada a execução
do serviço total ou parcial, nas dependências da PMDF.

12.2.6. Quando os serviços es�verem sendo realizados nas dependências da CONTRATANTE, os profissionais da CONTRATADA PARA A
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE sempre exercerão suas atribuições com acompanhamento e orientação do Preposto ou
Gerente responsável pela condução e realização dos serviços contratados.

12.2.7. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os profissionais de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) e a
Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta, visto que:

a) não se requer a exclusividade, pois não há óbice ao compar�lhamento de qualquer profissional com outros contratos que
porventura o fornecedor de serviço possua;

b) não haverá controle de frequência ou de número de horas de presença nas dependências da PMDF;

c) não haverá qualquer relação de subordinação jurídica entre os profissionais da equipe da CONTRATADA e os servidores da PMDF;

d) a prestação de serviço não é baseada em horas de serviço ou posto de trabalho.

12.2.8. Para os serviços realizados nas dependências da PMDF, será de exclusiva responsabilidade de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1
e 2) o deslocamento dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços, inclusive quanto às despesas de passagem e hospedagem, caso não
disponha de equipe residente em Brasília-DF.

12.2.9. Independentemente do local de prestação de serviços, em nenhuma hipótese haverá diferenciação no valor contratado para prestação
dos serviços.

12.2.10. Sempre que for necessário, a PMDF poderá, a qualquer momento e sem ônus à PMDF, solicitar reunião com profissionais que
es�verem alocados na execução do serviço.
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12.2.11. A critério da PMDF poderão ser adotadas tecnologias para videoconferência ou similar (voz, aplica�vos de teleconferência e outros)
para a realização das reuniões de trabalho.

12.2.12. Sempre que for necessário, a PMDF poderá, a qualquer momento e sem ônus à PMDF, solicitar informações ou relatórios sobre o
andamento da execução dos serviços.

12.2.13. QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) poderá, ao seu critério, solicitar à PMDF a alocação de profissionais nas instalações da
PMDF.

12.2.14. A equipe in loco na PMDF será gerenciada exclusivamente pelos representantes da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), cons�tuída
de Preposto ou Gerentes, sendo responsabilidade destes toda e qualquer a�vidade necessária à gestão da equipe.

12.2.15. A alocação dos profissionais nas instalações da PMDF, fica condicionado à autorização do Gestor do Contrato. 
 

12.3. SEGURANÇA

12.3.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

12.3.2. Em que pese, em tese, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE
executar suas a�vidades fora das instalações da CONTRATANTE, quando for necessária a alocação de profissional nas dependências das PMDF, os
requisitos deste pondo deverão ser observados.

12.3.3. Independentemente da alocação de profissionais nas instalações da CONTRATANTE, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão
seguir rigorosamente os critérios de sigilo e confidencialidade desse ponto e dos demais itens do presente Termo de Referência.

12.3.4. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão credenciar junto a PMDF, todos os profissionais designados para prestar serviços nas
dependências da PMDF, por meio do ANEXO I (Declaração de Ciência e Credenciamento).

12.3.5. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão informar à PMDF, com antecedência mínima de 03(três) dias, as ocorrências de
afastamento e subs�tuições em casos de falta, ausência legal ou férias.

12.3.6. Para os casos de desligamento defini�vo a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) deverá apresentar o ANEXO J (Declaração de
Descredenciamento), devidamente preenchido, bem como promover a devolução dos materiais pertencentes à PMDF e que veio a ter acesso em
virtude da contratação.

12.3.7. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão iden�ficar qualquer equipamento da empresa que venha a ser instalado nas
dependências da PMDF, u�lizando selos de controle patrimonial, lacres de segurança etc.

12.3.8. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos
serviços a serem executados na PMDF, conforme previsões no ANEXO H (Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo).

12.3.9. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das a�vidades objeto do Contrato, sem prévia autorização por escrito da PMDF.

12.3.10. Obedecer aos critérios, padrões, polí�cas, normas e procedimentos operacionais adotados ou que venham a ser adotados pela
CONTRATANTE. 
 

12.4. HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.4.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2).

12.4.2. Os serviços deverão ser prestados no horário regulamentar do Expediente Administra�vo da Contratada, atualmente compreendido
das 13h00 às 19h00, de segunda à quinta-feira e das 07h às 13h às sextas-feiras, devendo AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) manter equipe
técnica disponível para pronto atendimento no período exigido.

12.4.3. O intervalo entre as 19h00 do dia e 13h00 do dia subsequente não será computado na aferição do ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos
de Serviço).

12.4.4. Para além do horário da prestação do serviço definido no item anterior, em face da disponibilidade e da cri�cidade dos serviços ou
sistemas, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE poderá ser acionada, em caráter emergencial, para atuação
no restabelecimento dos serviços ou sistemas. Para isso, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá
manter com a CONTRATANTE o contato de profissional comunicável e operante em regime de tempo integral (24 horas x 7 dias). 
 

12.5. GARANTIA TÉCNICA

12.5.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

12.5.2. A aceitação dos produtos desenvolvidos não exclui a possibilidade de novas revisões nos artefatos e so�wares entregues, e se for
detectado qualquer problema depois de entregues os produtos previsto a garan�a do serviço prestado será exigida.

12.5.3. A critério da PMDF, constatada a responsabilidade de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), poderá ser aberta demanda de
manutenção corre�va com o obje�vo de sanar qualquer anomalia ou quebra dos padrões de qualidade, segurança e arquiteturais estabelecidos.

12.5.4. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) garan�rão os serviços prestados e os produtos entregues durante toda a vigência do contrato,
incluindo-se suas prorrogações, e pelo período de até 12 (doze) meses após o encerramento do contrato.

12.5.5. As demandas de manutenção corre�vas ocasionadas por falha nas a�vidades da CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
FÁBRICA DE SOFTWARE não são passíveis de faturamento.

12.5.6. Aplicar-se-á às demandas de manutenção corre�vas os mesmos prazos e critérios previstos no ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de
Serviço).

12.5.7. A garan�a técnica compreenderá todos os sistemas desenvolvidos ou sustentados pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE durante a vigência contratual; bem como todas as ferramentas u�lizadas no projeto, sejam elas livres ou
licenciadas.

12.5.8. As demandas incluídas na Garan�a Técnica não ocasionarão qualquer �po de ônus para a CONTRATANTE.

 

12.6. CONDIÇÕES DE ALTERAÇÃO
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12.6.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2).

12.6.2. Os aditamentos ao contrato, sempre por meio de Termos Adi�vos, deverão ocorrer com as devidas jus�fica�vas em consonância com o
art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.

12.6.3. O contrato poderá ser acrescido ou suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, com as
devidas jus�fica�vas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, man�das as mesmas condições es�puladas.

12.6.4. É facultada a supressão além do limite acima estabelecido, mediante acordo entre as partes.

 

12.7. CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO

12.7.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2).

12.7.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, o inadimplemento de qualquer cláusula estabelecida
no contrato, o come�mento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio, o não cumprimento de qualquer condição, por parte de
QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), poderá acarretar a rescisão do respec�vo contrato, mediante aviso prévio, formalmente mo�vado nos
autos do processo, garan�do direito ao contraditório e ampla defesa.

12.7.3. À PMDF é reconhecido o direito de rescisão administra�va, nos termos do ar�go 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo ar�go, bem como as do art. 80.

 

12.8. GARANTIA CONTRATUAL

12.8.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2).

12.8.2. Para segurança da PMDF quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a Contratada deverá optar, no montante de 05% (cinco
por cento) do valor total do contrato, por uma das modalidades previstas no art. 57 da Lei 8.666/93.

12.8.3. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão providenciar a garan�a contratual, impreterivelmente, em até 10 (dez) dias úteis
depois da assinatura do contrato.

12.8.4. É de inteira responsabilidade de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) a renovação da garan�a prestada, quando couber, cuja
liberação está condicionada ao término das obrigações contratuais com a CONTRATANTE.

12.8.5. A garan�a deverá ter validade desde o início da vigência contratual até 06(seis) meses após o término da respec�va vigência, devendo
ser renovada a cada prorrogação efe�vada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/93.

12.8.6. A garan�a somente será objeto de liberação após a devida comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias
trabalhistas decorrentes da contratação.

12.8.7. Na hipótese de que não ocorra o referido pagamento até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garan�a
será u�lizada para o pagamento das verbas trabalhistas diretamente pela Administração.

 

12.9. DIREITO DE PROPRIEDADE

12.9.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2).

12.9.2. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão entregar à PMDF todo e qualquer produto produzido decorrente da prestação de
serviços, objeto desta licitação, bem como, cederá, em caráter defini�vo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados
produzidos durante a vigência do contrato e eventuais adi�vos, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações,
descrições técnicas, protó�pos, dados, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e documentação, em
papel ou em qualquer forma ou mídia.

12.9.3. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) ficam proibida de fazer qualquer �po de publicidade sobre os serviços contratados, sob pena
de aplicação das sanções cabíveis.

12.9.4. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) ficam proibida de veicular e comercializar os produtos e as informações geradas, rela�vas ao
objeto da prestação dos serviços, bem como também não poderá divulgar qualquer informação a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem
executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do
pagamento de indenização por perdas e danos.

12.9.5. A PMDF, para todos os efeitos da aplicação da Lei n.º 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de
computador, e regulamentos correlatos, deverá ser o único proprietário de licença para u�lização dos sistemas, devendo, para tanto, a CONTRATADA
PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE e no que couber a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE
MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE ceder à PMDF, mediante cláusula contratual.

12.9.6. Os direitos de propriedade intelectual dos so�wares desenvolvidos e/ou manutenidos, logo após o recebimento defini�vo, pertencem
de forma permanente à CONTRATANTE, permi�ndo a PMDF distribuir, alterar e u�lizá-los sem limitações de licenças restri�vas:

a) so�ware, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, bases de dados, dados de iden�ficação dos
técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados na execução do contrato, para instrução de processo de registro do sistema no
Ins�tuto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pela PMDF.

b) Os direitos permanentes de instalação e uso do so�ware, incluindo as licenças de uso das ferramentas de produ�vidade u�lizadas
para o desenvolvimento do sistema e necessárias para sua manutenção corre�va e/ou evolu�va e todos os arquivos e programas
necessários ao funcionamento do sistema a par�r de ambiente computacional único, independentemente do número de servidores,
processadores u�lizados e de usuários simultâneos.

c) c) Os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao so�ware e atualizações corre�vas ou a arquivos e
ro�nas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do Contrato, sem ônus adicionais a PMDF. Dessa forma, todos os direitos autorais
da solução, projetos, documentação, scripts, códigos-fonte, bases de dados e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos
são da PMDF, ficando proibida a sua u�lização pela a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE e no
que couber a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE sem a
autorização expressa da PMDF. 
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12.9.7. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) não poderão repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, os códigos-fontes, bem como
qualquer informação sobre a arquitetura, documentação, assim como dados trafegados no sistema, dos produtos desenvolvidos e entregues, ficando
responsável juntamente com a PMDF por manter a integridade dos dados e códigos durante a execução das a�vidades e também em período
posterior ao término da execução dos produtos.

 

12.10. SIGILO

12.10.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2).

12.10.2. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) são integralmente responsáveis pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados e
informações fornecidos pela PMDF ou con�dos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de que venham a ter conhecimento durante a
etapa de repasse, de execução dos trabalhos e de encerramento dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto e forma, divulgá-los, reproduzi-los
ou u�lizá-los a qualquer tempo.

12.10.3. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) serão expressamente responsabilizadas quanto à manutenção de sigilo absoluto sobre
quaisquer dados e informações, con�dos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venham a ter conhecimento durante a execução
dos trabalhos; sob qualquer pretexto AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) não poderão divulgar, reproduzir ou u�lizar tais documentos, sob pena
de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo PMDF.

12.10.4. No ato da assinatura do contrato, o representante de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão assinar o ANEXO H (Termo de
Compromisso de Manutenção de Sigilo).

12.10.5. Cada profissional alocado na execução dos serviços, in loco na sede da empresa ou in loco nas instalações da PMDF, deverá assinar
o ANEXO I (Declaração de Ciência e Credenciamento), declarando ter ciência do Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo, das normas de
segurança vigentes na PMDF e ciência de que a estrutura computacional da PMDF não poderá ser u�lizada para fins diversos daqueles do objeto
relacionado a prestação do serviço.

12.10.6. O correio eletrônico e a navegação em sí�os da Internet a par�r dos equipamentos fornecidos pela PMDF poderão, a exclusivo critério
da PMDF, ser objeto de controle e auditoria.

 

12.11. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

12.12. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2).

12.13. O modelo de prestação de serviços, descrito neste Termo de Referência e seus anexos, poderá ser automa�zado por um Sistema de
Gestão de Demandas de TI (SGD-TI).

12.14. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão providenciar a integração em tempo real, entre seu sistema de controle de demandas
e o SGD-TI (Sistema de Gestão de Demandas de TI).

12.15. A tecnologia e protocolos que serão u�lizados para desenvolver a integração entre os sistemas serão escolhidos a critério da PMDF.

12.16. O acesso ao SGD-TI (Sistema de Gestão de Demandas de TI) será fornecido à AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), restrito àquilo
que for per�nente para execução contratual.

12.17. No caso de impossibilidade de uso do SGD-TI (Sistema de Gestão de Demandas de TI) a critério da PMDF poderão ser adotadas outras
formas de tramitação de demandas, tais como caixa corpora�va de e-mail, webservices, papel impresso ou outros protocolos de comunicação.
Independente da forma de tramitação das demandas, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão, sempre que solicitadas, fornecer informações
atualizadas a respeito da situação de cada.

12.18. A apuração do Nível de Serviço, em conformidade com o ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço), será realizada a par�r de
informações con�das no SGD-TI, ou a par�r de registros manuais das demandas, caso o SGD-TI (Sistema de Gestão de Demandas de TI) esteja
indisponível.

 

12.19. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

12.19.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

12.19.2. Ao término do contrato, seja por decurso de vigência ou por suspensão/cancelamento, se solicitado pela PMDF, AMBAS AS
CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão promover a TRANSIÇÃO CONTRATUAL com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informações, capacitando os profissionais indicados pela PMDF, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.19.3. Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou u�lizada para a execução dos serviços
contratados deverão ser disponibilizados à PMDF ou aos profissionais designados pelo órgão em até 30 (trinta) dias após a finalização do contrato.

12.19.4. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão desenvolver e apresentar um PLANO DE TRANSIÇÃO, considerado como adendo
contratual, endereçando todas as a�vidades necessárias para a completa transição contratual à PMDF em até 03 (três) meses após assinatura do
contrato.

12.19.5. No PLANO DE TRANSIÇÃO deverão estar iden�ficados todos os compromissos, papéis, responsabilidades, artefatos, tarefas, o tempo
necessário e a iden�ficação de todos os envolvidos com a transição, bem como seu cronograma.

12.19.6. A PMDF irá validar o PLANO DE TRANSIÇÃO e poderá solicitar alterações ou adequações no PLANO DE TRANSIÇÃO quando forem
iden�ficados itens que onerem a PMDF ou que comprometam a realização da transição.

12.19.7. Será responsabilidade de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) a execução do PLANO DE TRANSIÇÃO, bem como a garan�a do
repasse bem-sucedido de todas as informações necessárias para a con�nuidade dos serviços pela PMDF.

12.19.8. É de responsabilidade da PMDF a disponibilidade dos recursos qualificados iden�ficados no PLANO DE TRANSIÇÃO como receptores do
serviço.

12.19.9. O fato de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer informação ou
dado solicitado pela PMDF que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição contratual, cons�tuirá INEXECUÇÃO PARCIAL DO
CONTRATO, sujeitando-a as obrigações em relação a todos os danos causados a PMDF, além das sanções previstas no subitem de Sanções
Administra�vas deste Termo de Referência.

12.19.10. Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o PLANO DE TRANSIÇÃO, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) devem
responsabilizar-se pelo esforço adicional que necessite dedicar, sem ônus para a PMDF.
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12.19.11. Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, transferência de conhecimento entre AMBAS AS CONTRATADAS
(LOTES 1 e 2) e a PMDF, confecção de documentação ou qualquer outro esforço vinculado à transição.

 

12.20. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

12.20.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

12.20.2. Com o obje�vo de mi�gar os riscos inerentes às a�vidades executadas por profissionais inexperientes ou mal qualificados, a PMDF
indicará a formação e experiência mínima exigida para aqueles de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) e a PMDF que es�verem envolvidos na
execução dos serviços contratados.

12.20.3. Todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços, tanto in loco na PMDF como na sede de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1
e 2), deverão possuir a formação e experiência mínima exigida no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

12.20.4. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) e a PMDF deverão atender e manter durante a vigência do contrato as especificações con�das
no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

12.20.5. A comprovação se dará conforme previsto e especificado no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

 

12.21. DOS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

12.21.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

12.21.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução contratual serão exercidos pelas figuras descritas na IN/MPOG N.º 04/2014, a saber:
Gestor do Contrato, Fiscal Técnico, Fiscal Administra�vo e Fiscal Requisitante.

12.21.3. Gestão do Contrato - responsabilidades:

 

a) Realizar reunião inicial com a par�cipação do Preposto e demais intervenientes;

b) Encaminhar formalmente ao Preposto da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) as Ordens de Serviço;

c) Monitorar a execução contratual;

d) Conduzir a transição contratual e o encerramento do contrato;

e) Encaminhar indicação de aplicação de sanções;

f) Confeccionar e assinar documentação necessária para fins de encaminhamento para pagamento;

g) Autorizar a emissão de notas fiscais mediante solicitação encaminhada ao preposto;

h) Encaminhar à Área Administra�va eventuais pedidos de modificação contratual;

i) Manter o histórico de gerenciamento do Contrato, contendo registros formais de todas as ocorrências posi�vas e nega�vas da
execução do contrato, por ordem cronológica e histórica;

j) Se necessário, solicitar à Área Administra�va, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias corridos do término do contrato,
aditamento contratual, com base na documentação con�da no histórico de gerenciamento do contrato e nos princípios da manutenção da
necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, explicitando os mo�vos para tal aditamento;

k) E demais responsabilidades elencadas nas Instruções Norma�vas SLTI n.º 05/2017 e 04/2014. 
 

12.21.4. Fiscalização técnica - responsabilidades:

a) Apoiar a inserção da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2);

b) Avaliar a qualidade dos serviços entregues, a conformidades e as jus�fica�vas de acordo com os critérios de aceitação;

c) Iden�ficar a não conformidade com os termos contratuais;

d) Verificar manutenção das condições classificatórias;

e) Verificar a manutenção das condições elencadas no processo licitatório;

f) E demais responsabilidades eventualmente elencadas nas Instruções Norma�vas SLTI n.º 05/2017 e 04/2014. 
 

12.21.5. Fiscalização do requisitante - responsabilidades: 
 

a) Apoiar a inserção da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2);

b) Avaliar a qualidade dos serviços entregues, as conformidades e as jus�fica�vas de acordo com os critérios de aceitação;

c) Iden�ficar as não conformidades com os termos contratuais;

d) Assinar o Termo de Recebimento Defini�vo, em conjunto com o Gestor do Contrato para fins de encaminhamento para
pagamento;

e) Verificar a manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação;

f) Apoiar a manutenção das condições elencadas no processo licitatório;

g) E demais responsabilidades eventualmente elencadas nas Instruções Norma�vas SLTI n.º 05/2017 e 04/2014. 
 

12.21.6. Fiscalização administra�va - responsabilidades: 
 

a) Apoiar a elaboração do Plano de Inserção;

b) Verificar aderência aos termos contratuais;

c) Verificar manutenção das condições classificatórias;
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d) Verificar as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento;

e) Solicitar aplicação das sanções previstas, quando necessário;

f) E demais responsabilidades eventualmente elencadas nas Instruções Norma�vas SLTI n.º 05/2017 e 04/2014.

 

12.21.7. Preposto da CONTRATADA (Lotes 1 e 2) - responsabilidades:

a) Será o responsável administra�vo com poderes de representante legal para tratar de todos os assuntos relacionados ao contrato,
atuando à luz da IN SLTI/MPOG n.º 04/2014 e suas revisões, e em atenção aos arts. 68 da Lei n.º 8.666/93 e art. 4º do Decreto n.º
2.271/97;

b) Supervisionar e garan�r as condições necessárias para que a execução do serviço, objeto do contrato, por parte da RESPECTIVA
CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), seja executado de forma sa�sfatória;

c) Responder, perante a CONTRATANTE, por aspectos relevantes ao contrato;

d) Par�cipar periodicamente, a critério da CONTRATANTE, de reuniões para acompanhamento da execução do contrato;

e) Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento, as situações em nível de contrato para que sejam feitas as ponderações
necessárias;

f) Quando for necessário prestar seus serviços fisicamente nas dependências da CONTRATANTE;

g) Realizar procedimentos para o faturamento;

h) Realizar monitoramento da execução do contrato;

i) Realizar procedimentos administra�vos e operacionais em geral, relacionados ao contrato;

j) Gerenciar possíveis conflitos das equipes.

 

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13.1.  Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

13.2. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13.2.1. A prestação deste serviço pressupõe a responsabilidade pelo recebimento, análise, solução, implementação e implantação de todas as
intervenções necessárias para disponibilizar ou manter o funcionamento do sistema de acordo com os parâmetros definidos nos requisitos de
negócios e na contratação do serviço.

13.2.2. Os serviços pretendidos nesta contratação são classificados em 3 (três) modalidades: Modalidade Desenvolvimento de Sistemas,
Modalidade Sustentação de Sistemas e Modalidade Mensuração de So�ware.

13.2.3. ITEM 1 - MODALIDADE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

13.2.3.1. A modalidade desenvolvimento de sistemas compreenderá atendimento de demandas que requeiram desenvolvimento de novos
sistemas ou melhorias nos sistemas em produção ou implantação de so�wares externos no ambiente da PMDF.

13.2.3.2. A Modalidade Desenvolvimento de Sistemas contemplará os seguintes �pos de serviços:

Nome do Serviço Descrição

Desenvolvimento Desenvolvimento de funcionalidades em projetos de sistemas. Resultará em novos sistemas no por�ólio conforme especificações
definidas ou validadas pela PMDF.

Manutenção
Evolu�va

Refere-se às mudanças de requisitos funcionais da aplicação, ou seja, a inclusão de novas funcionalidades, alteração ou exclusão
de funcionalidades das aplicações em produção na PMDF. Não resultará em novos sistemas no por�ólio, obje�va melhorar a
aplicabilidade e usabilidade do so�ware.

Implantação de
Sistema

Trata-se execução de a�vidades necessárias para implantar so�wares desenvolvidos externamente (so�ware público, so�ware
livre ou outros) no ambiente da PMDF.

13.2.3.3. A PMDF poderá solicitar, conforme necessidade, implantação de sistemas desenvolvidos externamente à PMDF, sendo necessário
contratar apenas as a�vidades inerentes a implantação de sistemas.

13.2.3.4. Poderá ser solicitada implantação completa ou de módulos específicos de sistemas.

13.2.3.5. Todos os artefatos previstos no escopo do serviço de Desenvolvimento ou Manutenção Evolu�va ou Implantação de Sistemas faz parte
do escopo do serviço e não será faturada, sob nenhuma hipótese, de maneira complementar ou diferenciada.

13.2.3.6. Os artefatos previstos estão descritos no ANEXO E (Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da PMDF) ou suas alterações.

13.2.3.7. A PMDF, para casos pontuais, poderá solicitar artefatos não previstos ou descritos no ANEXO E (Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas da PMDF).

13.2.3.8. O serviço Implantação de Sistemas poderá ser requisitado se, e somente se, o sistema ou funcionalidade a ser implantado não foi
solicitado ou desenvolvido pelos serviços de Desenvolvimento ou Manutenção Evolu�va.

13.2.3.9. As a�vidades necessárias para disponibilização em ambiente de homologação ou de produção de sistemas ou funcionalidades
construídas pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE não serão passíveis de faturamento complementar.
Sendo aqueles escopos dos serviços de Desenvolvimento ou Manutenção Evolu�va.

13.2.3.10. A PMDF poderá, conforme necessidade, contratar disciplinas específicas para o serviço de Implantação de Sistemas. As disciplinas
adotadas para a implantação de sistemas são:

a) Testes: têm o obje�vo de encontrar defeitos ou documentar comportamento de funcionalidades do sistema a ser implantado;

b) Implantação: contempla as a�vidades necessárias para implantação do sistema desenvolvido externamente.
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13.2.3.11. Para o serviço de Implantação de Sistemas, se for necessário alteração funcional ou desenvolvimento de novas funcionalidades, estes
serão faturados como Manutenção Evolu�va.

13.2.3.12. Para o serviço de Implantação de Sistemas, se forem necessárias alterações não funcionais, manutenção corre�va ou perfec�va, estes
não serão objeto de faturamentos a parte. São considerados escopo do serviço de Implantação de Sistemas.

13.2.4. ITEM 2 - MODALIDADE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS

13.2.4.1. Compreendem a prestação de serviços para manutenção de sistemas em produção com o obje�vo de garan�r a disponibilidade,
estabilidade e desempenho dos sistemas.

13.2.4.2. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá sustentar todos os sistemas indicados pela
PMDF, independente de tecnologia, documentação, fornecedor e de ter sido desenvolvido ou não pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

13.2.4.3. A Modalidade Sustentação de Sistemas contemplará os seguintes �pos de serviços:

Nome do
Serviço Descrição

Manutenção
Corre�va

Correção de falhas ou defeitos de sistemas em produção, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de
uso ou mau funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados ou documentados.

Adequação do sistema 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 e usabilidade do sistema.

Adequação do sistema às mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e so�ware básico, mudanças de versão,
linguagem e SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados), que não impliquem em inclusão, alteração ou exclusão de
funcionalidades.

Suporte ao
Usuário

Esclarecimentos de dúvidas na u�lização ou esclarecimento de regras negócio, procedimentos e/ou processos internos suportados
pelas funcionalidades dos sistemas/sí�os.

Concessão de acesso aos sistemas/sí�os tendo em nível operacional com em nível de administração das ferramentas.

Documentação
de Sistema Elaboração e/ou atualização de documentação de sistemas de acordo com os padrões estabelecidos pela PMDF.

Consultas
Técnicas

Elucidar dúvidas sobre de aspectos técnicos em relação aos sistemas da PMDF. Apoiar em estruturação, definição e padronização
no que se refere aos padrões técnicos, processos e metodologias relacionados ao processo de so�ware da PMDF. 

Apuração
Especial

Inclusão, alteração, consulta ou exclusão de dados diretamente no banco de dados de produção para elaboração de relatórios,
correção ou adequação de informações manutenidas pelos sistemas/sí�os e não disponibilizadas funcionalidades dos
sistemas/sí�os.

Serviço de Migração de Dados: os serviços de sustentação de sistemas podem contemplar a necessidade de um serviço de
migração de base de dados entre sistemas ou migração de dados para bases de sistemas em produção.

Treinamento
de Usuários

Capacitação de usuários para u�lização dos sistemas/sí�os, conforme o tópico requisitos de capacitação presente neste Termo de
Referência.

Testes U�lizar metodologia para efe�vamente testar os sistemas em produção.

13.2.4.4. O serviço de Manutenção Corre�va poderá ser solicitado para a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE
SOFTWARE nos sistemas ou funcionalidades desenvolvidas por ela, mesmo que o sistema não esteja indicado na sustentação mensal.

13.2.4.5. Os demais serviços previstos na Modalidade Sustentação de Sistemas só poderão ser solicitados caso o sistema em questão esteja
indicado na sustentação mensal. 
 

13.2.5. ITEM 3 - MODALIDADE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE

13.2.5.1. Compreendem a prestação de serviços de métrica e mensuração dos sistemas desenvolvidos, manutenidos ou sustentados pela
CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

13.2.5.2. A mensuração de so�ware consiste na contagem ESTIMADA (INICIAL), DETALHADA e FINAL.

13.2.5.3. Sempre que a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE iniciar via ordem de serviço as a�vidades
de desenvolvimento, manutenção evolu�va ou manutenção corre�va, ela deverá subsidiar à CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE para que seja possível a realização das contagens ESTIMADA, DETALHADA e FINAL, conforme
ANEXO F - Modelo de Operação e Atendimento de Demanda.

13.2.5.4. Importa frisar que as manutenções corre�vas aqui mencionadas não englobam as que porventura ocorrerem por erro no
desenvolvimento ocasionado pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE onde
deverão ser observados os critérios de garan�a es�pulados nessa documentação.

13.2.5.5. A contagem ESTIMADA ocorrerá assim que a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE concluir
artefatos tais como Documento de Visão, Backlog do Produto, Protó�po não funcional, Proposta Es�ma�va de Pontos de Função.

13.2.5.6. A contagem DETALHADA ocorrerá imediatamente antes do desenvolvimento do sistema, assim que toda a documentação que
subsidiará o desenvolvimento em questão es�ver pronta.

13.2.5.7. A contagem FINAL ocorrerá imediatamente após a entrega do produto final concluído com toda a documentação per�nente.

13.2.5.8. As a�vidades de mensuração de so�ware serão devidamente documentadas e entregues à CONTRATANTE.

 

13.2.6. ROTINA DE EXECUÇÃO E REQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS



29/05/2019 SEI/GDF - 23005383 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27442753&infra_sist… 30/87

13.2.6.1. Para requisição e execução dos serviços previstos nas modalidades 1 e 2 haverá dois instrumentos: Ordem de Serviço Mensal (OSM) e
Demandas de Sistemas (Demandas).

13.2.6.2. Para início de execução dos serviços previstos nas Modalidades Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas será emi�da uma Ordem
de Serviço Mensal na qual serão agregadas no período mensal todas as Demandas diariamente encaminhadas ao Sistema de Gestão de Demandas de
TI (SGD-TI) da PMDF.

13.2.6.3. No primeiro dia ú�l do mês a PMDF emi�rá Ordem de Serviço Mensal (OSM) em meio �sico ou eletrônico, específico para o período,
que sempre compreenderá primeiro e o úl�mo dia do mês.

13.2.6.4. ROTINA DE EXECUÇÃO E REQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.2.6.5. Para requisição e execução dos serviços previstos nas modalidades 1 e 2 haverá dois instrumentos: Ordem de Serviço Mensal (OSM) e
Demandas de Sistemas (Demandas).

13.2.6.6. Para início de execução dos serviços previstos nas Modalidades Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas será emi�da uma Ordem
de Serviço Mensal na qual serão agregadas no período mensal todas as Demandas diariamente encaminhadas ao Sistema de Gestão de Demandas de
TI (SGD-TI) da PMDF.

13.2.6.7. No primeiro dia ú�l do mês a PMDF emi�rá Ordem de Serviço Mensal (OSM) em meio �sico ou eletrônico, específico para o período,
que sempre compreenderá primeiro e o úl�mo dia do mês.

 

13.2.7. CONSTARÁ NA ORDEM DE SERVIÇO MENSAL (OSM):

a) Iden�ficação do mês de referência;

b) Relação nominal de todos os sistemas que deverão ser sustentados no período;

c) Es�ma�va de faturamento mensal em Pontos de Função;

d) Es�ma�va de faturamento mensal em Ponto de Função Sustentado;

e) Indicação dos responsáveis pela solicitação do bem ou serviço por parte da PMDF;

f) Autorização e indicação de concordância do Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante;Indicação de concordância e
aceite da Ordem de Serviço Mensal (OSM) pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE por meio do
PREPOSTO; e outros que a PMDF entender ser necessário.

13.2.7.1. Após emissão da Ordem de Serviço Mensal (OSM) a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE está
autorizada a atender todas Demandas encaminhadas ao SGD-TI (Sistema de Gestão de Demandas de TI) no período.

13.2.7.2. A Ordem de Serviço Mensal (OSM) será passível de faturamento com a respec�va aferição dos Nível de Serviço no final do período
determinado na Ordem de Serviço Mensal (OSM).

13.2.7.3. A gestão das Demandas de Sistemas (Demandas) será executada conforme previsto no ANEXO F - Modelo de Operação e Atendimento
de Demanda.

13.2.7.4. As Demandas são requisições dos usuários da PMDF formalizadas a par�r do SGD-TI (Sistema de Gestão de Demandas de TI).

13.2.7.5. As Demandas serão classificadas em Modalidade especifica conforme serviço requisitado em cada demanda como Demanda de
Desenvolvimento ou Demanda de Sustentação.

13.2.7.6. As Demandas de Desenvolvimento serão gerenciadas e acompanhadas por responsável da Coordenação-Geral de Tecnologia da
Informação indicado pela PMDF.

13.2.7.7. As Demandas de Desenvolvimento serão planejadas e priorizadas pela PMDF e só serão executadas após formal autorização da PMDF.

13.2.7.8. As Demandas de Desenvolvimento serão executadas e deverão gerar produtos e artefatos conforme ANEXO E (Metodologia de
Desenvolvimento de Sistemas da PMDF) ou suas alterações.

13.2.7.9. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá recepcionar as Demandas de Sustentação e
atender conforme �po de serviço requerido e entregar todos os produtos solicitados conforme ANEXO F - Modelo de Operação e Atendimento de
Demanda ou suas alterações.

13.2.7.10. A PMDF se reserva no direito de alterar o fluxo de execução dos serviços, comunicando formalmente à CONTRATADA PARA A
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE caso tal ato venha a ocorrer. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA
DE SOFTWARE deve adaptar-se conforme prazo es�pulado pela PMDF.

13.2.7.11. Para atendimento das Demandas de Sustentação a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE
deverá promover, em comum acordo com a CONTRATANTE, triagem de todas as demandas que forem cadastradas no SGD-TI (Sistema de Gestão de
Demandas de TI), com o fim de viabilizar rápido atendimento.

13.2.7.12. As Demandas de Sustentação serão solicitadas pela Diretoria de Telemá�ca através da Seção de Desenvolvimento de Sistemas,
observados os prazos constantes no ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço) e ANEXO F - Modelo de Operação e Atendimento de Demanda.

13.2.7.13. Caso a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE verifique que alguma Demanda deve ser
classificada como de Demanda de Desenvolvimento de Sistemas, a Demanda deverá ser encaminhada para os gestores indicados pela PMDF para
reclassificação e devido encaminhamento.

13.2.7.14. A reclassificação da Demanda poderá sofrer revisão pela PMDF conforme caso ou alinhamento com o usuário requisitante.

 

13.2.8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇO

13.2.8.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

13.2.8.2. Os produtos gerados pelo serviço deverão atender a critérios de qualidade e aceitação, os quais estão definidos neste Termo de
Referência e nos procedimentos de padrões, metodologias e processos de trabalho da PMDF, e complementados por outros critérios, no que couber,
na Demanda.

13.2.8.3. O aceite da Demanda estará sujeito, conforme escopo do serviço, condicionado ao atendimento dos requisitos técnicos e funcionais
previstos nos guias técnicos da PMDF e na especificação de negócio prevista para a Demanda.
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13.2.8.4. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão realizar a verificação da qualidade dos produtos e artefatos previstos antes de finalizar
o atendimento e formalizar entrega para a PMDF.

13.2.8.5. A PMDF realizará a verificação da qualidade e conformidade com vistas ao aceite técnico dos produtos gerados pela RESPECTIVA
CONTRATADA (LOTE 1 ou 2).

13.2.8.6. As Demandas de sistemas serão aferidas em níveis mínimos de serviço conforme critérios descritos no ANEXO C (Prazos e Níveis
Mínimos de Serviço).

13.2.8.7. O resultado da aferição da qualidade poderá implicar em ajustes no faturamento da Demanda e consequentemente na Ordem de
Serviço Mensal (OSM) ou mesmo em sanções contratuais conforme critérios definidos no ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

13.2.8.8. Os serviços ou produtos que não forem aceitos serão devolvidos à RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) e deverão ser refeitos, sem
ônus à PMDF, não afastada a possibilidade de ajustes no faturamento ou aplicação das sanções previstas.

13.2.8.9. O prazo necessário para a PMDF avaliar a qualidade dos entregáveis não será computado para aferição dos índices de nível de serviço
da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2).

13.2.8.10. Haverá devoluções e entregas quantas necessárias até a manifestação pela PMDF de aceite em defini�vo do serviço, produtos e
artefatos previstos na Demandas.

13.2.8.11. O prazo necessário para a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) corrigir todos os desvios de qualidade será computado para aferição
de seus índices de nível de serviço.

13.2.8.12. Serão passíveis para aferição dos índices de nível de serviço as Demandas que manifestadamente pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE
1 ou 2) forem formalizadas como finalizadas ou entregues à PMDF.

13.2.8.13. A PMDF irá avaliar produtos gerados pelo serviço conforme critérios de qualidade e aceitação, confirmar aceite ou rejeição das
Demandas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a formalização da entrega. Após o prazo, a Demanda ACEITA TACITAMENTE e estará passível
de faturamento conforme o caso específico.

13.2.8.14. Os índices de níveis de serviço das Demanda aceitas tacitamente serão aferidos e estarão passíveis de ajustes de faturamento ou
aplicação das sanções previstas, em caso de não atendimento do ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

13.2.8.15. Serviços ou produtos que apresentarem defeitos de aspectos técnicos ou funcionais, erros ou falhas, posterior ao aceite da Demanda,
deverão ser refeitos pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), a fim de garan�r a perfeita regularidade e funcionamento do serviço ou produto
entregue, sem ônus para a PMDF.

13.2.8.16. Os produtos e artefatos previstos nas Demandas deverão ser implantados no ambiente de desenvolvimento, homologação e produção,
conforme definição específica, e no repositório de documentos da ferramenta de controle de versão definida pela PMDF.

 

13.2.9. NÍVEL DE SERVIÇO

13.2.9.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

13.2.9.2. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão atender ao nível de serviço, previstos no ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de
Serviço), que serão apurados pela PMDF através de um conjunto de indicadores a fim de aferir e avaliar o serviço prestado.

13.2.9.3. O não atendimento implicará em ajustes nos valores remuneratórios conforme critérios e indicadores previstos no ANEXO C (Prazos e
Níveis Mínimos de Serviço).

13.2.9.4. Os ajustes no faturamento não são considerados como SANÇÕES/PENALIDADES para a execução contratual, são mecanismos
contratuais que buscam o equilíbrio entre o que se espera de qualidade nos serviços com o que é entregue pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou
2).

13.2.9.5. A aplicação dos ajustes do pagamento não exclui a aplicação de multas e sanções previstas neste Termo de Referência, sendo estas
aplicadas de maneira grada�va conforme grau de falhas aferido.

13.2.9.6. Durante os 60 (sessenta) primeiros dias de vigência do contrato não serão aplicados ajustes no pagamento por descumprimento do
nível de serviço, uma vez que se entende esse tempo como de período de adaptação sendo necessário para verificar e ajustar o adequado
funcionamento das métricas e procedimentos estabelecidos. Entretanto, os indicadores serão medidos desde o início da execução contratual e a
RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) informada para eventuais adequações que se fizerem necessárias na dinâmica da prestação dos serviços.

13.2.9.7. A PMDF se reserva ao direito de exigir de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), profissional capacitado para o
desenvolvimento u�lizando novas tecnologias que surjam no decorrer da execução contratual, tais como novos frameworks.

 

13.2.10. PRAZOS E CONDIÇÕES

13.2.10.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

13.2.10.2. Os serviços deverão obedecer aos prazos es�pulados no ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

13.2.10.3. Especificamente para as Demandas da Modalidade Desenvolvimento de Sistemas, a PMDF poderá determinar a redução do prazo de
entrega em até 50% (cinquenta por cento) dos prazos previstos no ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

13.2.10.4. A redução de prazo deverá ser previamente jus�ficada e formalmente autorizada por deliberação da PMDF.

13.2.10.5. Em solicitada a REDUÇÃO DO PRAZO, a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) receberá a �tulo de bonificação um acréscimo na
quan�dade de Pontos de Função prevista para a Ordem de Serviço proporcional ao percentual de redução do prazo.

13.2.10.6. O acréscimo no faturamento da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) é limitado a no máximo 50% (cinquenta por cento) do
tamanho original do serviço em Pontos de Função.

13.2.10.7. Em solicitada a REDUÇÃO DO PRAZO, deverá constar Ordem de Serviço e o Nível de Serviço, conforme ANEXO C (Prazos e Níveis
Mínimos de Serviço), será apurado ou calculado tendo como referência o prazo reduzido.

 

13.2.11. FORMA DE MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A MODALIDADE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E FÁBRICA DE MÉTRICA

13.2.11.1. As Demandas da Modalidade Desenvolvimento de Sistemas serão mensurados e remunerados em Pontos de Função de acordo com a
técnica de análise de pontos de função descrito no Manual de Prá�cas de Contagens (Func�on Point Coun�ng Prac�ces Manual - CPM, Release 4.3.1)
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do Interna�onal Func�on Point Users Group (IFPUG), bem como o Roteiro de Métrica de So�ware do Sistema de Administração de Recursos e
Tecnologia da Informação (SISP) versão 2.2 ou mais atual. Em caso de divergência entre os guias, prevalecerá o SISP.

13.2.11.2. Para fins de contagem não será aplicado os critérios de Tamanho Funcional Ajustado.

13.2.11.3. Serviços ou produtos não mesuráveis em Pontos de Função, conforme técnica prevista no Manual de Prá�cas de Contagens, deverá ter
sua mensuração pacificada pelo Manual de Prá�cas de Contagens (Func�on Point Coun�ng Prac�ces Manual - CPM, Release 4.3.1) do Interna�onal
Func�on Point Users Group (IFPUG), bem como o Roteiro de Métrica de So�ware do Sistema de Administração de Recursos e Tecnologia da
Informação (SISP) versão 2.2 ou mais atual. Em caso de divergência entre os guias, prevalecerá o SISP.

13.2.11.4. As diretrizes para mensuração fazem parte dos padrões e processos de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas da
PMDF.

13.2.11.5. Os prazos para execução das Ordens de Serviço em relação ao tamanho funcional da demanda seguirão os prazos previstos no ANEXO C
(Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

13.2.11.6. Para fins de pagamento dos resultados efe�vamente ob�dos, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE
SOFTWARE deverá entregar os artefatos conforme previstos neste Termo de Referência, observando o ANEXO F (Modelo de Operação e Atendimento
de Demanda) que serão devidamente aferidos pela A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE
SOFTWARE.

13.2.11.7. Toda a documentação gerada para dar suporte à contagem de tamanho funcional dos serviços não será objeto de remuneração e
deverá atender os seguintes critérios:

a) Documentação complementar produzida pela AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) exclusivamente para fins de contagem do
tamanho funcional deverá ser enviada com os demais artefatos especificados nas Demandas.

b) A PMDF poderá solicitar à QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) adequações ou novas documentações para auxiliar na
contagem do tamanho funcional.

13.2.11.8. A PMDF poderá a qualquer momento cancelar a execução do serviço de desenvolvimento. Em caso de cancelamento, serão aplicados
os seguintes critérios:

a) Caso QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) já tenha produzido toda documentação solicitada pela PMDF, a RESPECTIVA
CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) perceberá 10% (dez por cento) do total de Ponto de Função es�mado para o serviço. Não excluída a aplicação
dos critérios de qualidade previstos ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

13.2.11.9. A contagem de Pontos de Função efetuada pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E
MENSURAÇÃO DE SOFTWARE deverá estar assinada por profissional que possua a cer�ficação de Cer�fied Func�on Points Specialist do Interna�onal
Func�on Point Users Group (CFPS/IFPUG).

13.2.11.10. Cabe a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE manter a relação de
funcionários atualizada, assim como assegurar que a cer�ficação de CFPS/IFPUG de seus profissionais esteja vigente e válida durante a execução
contratual.

13.2.11.11. Após conclusão Demandas da Modalidade Desenvolvimento de Sistemas, entrega dos produtos desenvolvidos e confirmação do aceite,
conforme critérios e padrões da PMDF, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá encaminhar todos os
artefatos ou produtos desenvolvidos para a contagem de Ponto de Função.

13.2.11.12. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE deverá aferia a contagem
realizada pela Fábrica de So�ware.

13.2.11.13. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE fará a Contagem Final do
serviço executado e encaminhará à CONTRATANTE para no�ficar a Fábrica de so�ware para a confirmação de aceite.

13.2.11.14. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE após a no�ficação da PMDF, deverá manifestar
concordância ou discordância da aferição da contagem de Ponto de Função realizada pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE.

13.2.11.15. Nas contagens cuja divergência seja inferior ou igual a 5% (cinco por cento) do total da contagem, prevalecerá a menor delas.

13.2.11.16. Divergências superiores a 5% (cinco por cento) entre a Fábrica de So�ware e a Fábrica de Métrica serão solucionadas em reunião com
a CONTRATANTE, tendo esta a palavra final.

13.2.11.17. Demandas da Modalidade Desenvolvimento de Sistemas estarão passíveis de faturamento após aceite ou concordância de ambas as
partes para contagem de Ponto de Função.

13.2.11.18. O tamanho funcional do serviço e, consequentemente, o faturamento das Demandas da Modalidade Desenvolvimento de Sistemas
poderá ser ajustado de acordo o atendimento ao nível de serviço, conforme indicadores e critérios previstos no ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de
Serviço).

13.2.11.19. Após aceite de contagem entre as partes e apurados os indicadores de atendimento ao Nível de Serviço, AMBAS AS CONTRATADAS
(LOTES 1 e 2) poderão faturar 100% (cem por cento) da Demanda da Modalidade Desenvolvimento de Sistemas em Pontos de Função e Mensuração
de So�ware, descontado possíveis ajustes no faturamento por não atendimento ao nível de serviço.

 

13.2.12. FORMA DE MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A MODALIDADE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS

13.2.12.1. Os serviços de sustentação de sistemas não são passíveis de serem dimensionados pela técnica de análise de Ponto de Função,
conforme Manual de Prá�cas de Contagens (Func�on Point Coun�ng Prac�ces Manual - CPM, Release 4.3.1) do Interna�onal Func�on Point Users
Group (IFPUG).

13.2.12.2. Os serviços previstos para a Modalidade de Sustentação de Sistemas são fundamentais para manutenção da disponibilidade dos
sistemas da PMDF.

13.2.12.3. Não existe técnica ou métrica de mercado que possa ser u�lizada para dimensionar os serviços pretendidos na Modalidade de
Sustentação de Sistemas. E na mesma linha, a PMDF não possui dados históricos de medidas em outras métricas como: horas, UST e etc, de forma
que possam ser u�lizados como referência para definição de algum critério ou métrica específica para mensuração dos serviços necessários à
sustentação de sistemas.
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13.2.12.4. Os processos de negócio da PMDF são fortemente subsidiados por sistemas e os sistemas man�dos pela PMDF são fundamentais para
execução do processo de negócio do Órgão. A manutenção da disponibilidade, estabilidade e usabilidade desses sistemas é fundamental para a
con�nuidade dos serviços à sociedade.

13.2.12.5. De outro lado, destaca-se a quan�dade insuficiente de servidores da PMDF para execução dos serviços de sustentação. Tal limitação
poderia impactar ou até paralisar os sistemas da PMDF. Daí a necessidade incluir os serviços de sustentação no objeto contratado.

13.2.12.6. Com o obje�vo de manter a sustentação dos sistemas a PMDF, para esta contratação, criou uma métrica de referência para
dimensionar os serviços de sustentação: Ponto de Função Sustentado (PFS).

13.2.12.7. O faturamento para os serviços da modalidade de sustentação de sistemas será em PARCELA MENSAL VARIÁVEL por sistema sustentado
e condicionado ao cumprimento do nível de serviço e índices previstos no ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

13.2.12.8. Para cada sistema sustentado a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE perceberá proporcional
ao tamanho funcional do sistema, mensurado em Pontos de função, o volume em Ponto de Função Sustentado (PFS).

13.2.12.9. Em caso dos sí�os ou portais possuírem funções de dados ou transação, não na�vas de frameworks CMS (Ex.: área de administração de
conteúdo, área de gestão de acesso dos usuários, áreas de publicação de conteúdo ou mídias), essas serão computadas normalmente e agregadas aos
Pontos de Função Sustentado e faturado pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

13.2.12.10. Assim, a sustentação das funções de transação ou de dados incorporadas aos sí�os e portais da PMDF será atribuição da CONTRATADA
PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

13.2.12.11. A contagem de linha de base dos sistemas em sustentação será em contagem detalhada de acordo com a técnica de análise de pontos
de função descrito no Manual de Prá�cas de Contagens (Func�on Point Coun�ng Prac�ces Manual - CPM, Release 4.3.1) do Interna�onal Func�on
Point Users Group (IFPUG).

13.2.12.12. Para fins de contagem não será aplicado os critérios de Tamanho Funcional Ajustado.

13.2.12.13. Para contagem da linha de base serão considerados apenas os Pontos de Função brutos, não sendo aplicáveis critérios para itens não
mensuráveis previstos no Manual de Prá�cas de Contagens (Func�on Point Coun�ng Prac�ces Manual - CPM, Release 4.3.1) do Interna�onal Func�on
Point Users Group (IFPUG) ou no Roteiro de Métrica de So�ware do Sistema de Administração de Recursos e Tecnologia da Informação (SISP) versão
2.2 ou mais atual ou em qualquer referência.

13.2.12.14. No ANEXO M (Arquitetura Tecnológica e Por�ólio de Sistemas Sustentados), consta o inventário de sistemas passíveis de sustentação.

13.2.12.15. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE deverá, sob demanda,
realizar em Pontos de Função a contagem funcional dos sistemas indicados pela CONTRATANTE.

13.2.12.16. A PMDF a qualquer momento poderá incluir ou excluir um sistema sustentado do por�ólio de sistemas em sustentação com a
CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE. Durante o período de sustentação, ou
seja, após emissão da Ordem de Serviço Mensal (OSM), a critério da PMDF, sistemas poderão ser incluídos ou excluídos.

13.2.12.17. Em caso de alteração da Ordem de Serviço Mensal (OSM) esta será versionada e será recalculado o volume de Ponto de Função
Sustentado conforme alteração do escopo da sustentação.

13.2.12.18. Para fins de cálculo de volume do Ponto de Função Sustentado poderá ser u�lizado frações (por exemplo PFS/dia sustentado) caso a
inclusão ou exclusão de sistemas na Ordem de Serviço Mensal (OSM) ocorra entre o primeiro e o úl�mo dia do mês.

13.2.12.19. A quan�dade de sistemas sustentados poderá sofrer alterações ao longo da execução do contrato, podendo aumentar ou diminuir o
total de sistemas previstos no ANEXO M (Arquitetura Tecnológica e Por�ólio de Sistemas Sustentados).

13.2.12.20. Em função dos serviços de Manutenção Evolu�va, o tamanho funcional de linha da base de cada sistema em sustentação poderá sofrer
alterações ao longo da execução do contrato e, consequentemente, poderá haver variações de volume de Ponto de Função Sustentado para cada
sistema.

13.2.12.21. A PMDF, a qualquer momento, poderá realizar recontagem do tamanho funcional de qualquer sistema sustentado.

13.2.12.22. Em caso de aumento ou redução do tamanho funcional do sistema, os volumes de Ponto de Função Sustentado serão reajustados para
os meses subsequentes da validação. Para os meses já faturados não caberá novo faturamento ou ajustes de pagamentos realizados.

 

13.2.13. PERFIS PROFISSIONAIS

13.2.13.1. Os profissionais de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), respeitadas suas especificidades, na execução dos serviços, realizarão
a�vidades que poderão impactar na estrutura de so�ware dos sistemas, tanto em nível de código como em nível de estrutura de dados e informação.

13.2.13.2. É inerente aos serviços o risco dos dados ou informações consideradas estratégicas para decisão de polí�cas públicas, sendo assim
imensuráveis os prejuízos ins�tucionais resultantes de possíveis perdas.

13.2.13.3. Destaca-se também que ações equivocadas em nível de código ou banco de dados podem paralisar as a�vidades finalís�cas da PMDF
resultando, assim em interrupções de serviços à sociedade.

13.2.13.4. Com o obje�vo de mi�gar os riscos inerentes às a�vidades executadas por profissionais inexperientes ou mal qualificados, a PMDF
indicará a formação e experiência mínima exigida para aqueles de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) que es�verem envolvidos na execução dos
serviços contratados.

13.2.13.5. Todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços, tanto in loco na PMDF como na sede de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1
e 2), deverão possuir a formação e experiência mínima exigida no ANEXO D (perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

13.2.13.6. No ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida), consta a definição dos perfis, a formação e a experiência
profissional mínima exigida para cada perfil.

13.2.13.7. Não haverá diferenciação no valor contratado pelos serviços pelo fato da exigência dos perfis profissionais.

13.2.13.8. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão atender e manter durante a vigência do contrato todas as exigências no que refere a
formação e experiência dos profissionais envolvidos na execução dos serviços.

13.2.13.9. Os profissionais deverão ser enquadrados em perfis profissionais e cada perfil terá formação e experiência mínima exigida pela PMDF.

13.2.13.10. Os perfis relacionados são os que a PMDF considera como os mínimos necessários para a execução de todo o ciclo de desenvolvimento
e sustentação de sistemas, ou ciclo de vida do so�ware.
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13.2.13.11. A comprovação da formação e experiência mínima dos profissionais que vierem a ser alocados à prestação de serviços será feita
conforme ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

13.2.13.12. Os perfis profissionais descritos no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida) são referências para enquadramento
dos profissionais nos respec�vos perfis. Porém cabe à AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) indicar os profissionais e a quais perfis, dos listados
no ANEXO D, os indicados assumirão.

13.2.13.13. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão atender todos os perfis exigidos com indicação de profissionais para compor os
referidos perfis.

13.2.13.14. Os profissionais indicados deverão assumir as a�vidades ou atribuições específicas de cada perfil e cada profissional deverá ser
enquadrado em único perfil, conforme detalhado no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

 

13.2.14. CÉLULAS DE ATENDIMENTO

13.2.14.1. Com o obje�vo de melhorar a qualidade dos serviços prestados e consequentemente melhorar atendimento das Demandas de
Sistemas, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá disponibilizar células de atendimento conforme
critérios ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

13.2.14.2. As células de atendimento são compostas por um quan�ta�vo mínimo de profissionais, cujos perfis são indicados pela PMDF
conforme ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

13.2.14.3. O profissional indicado para compor uma célula de atendimento não poderá compor ou ser compar�lhado com outras células de
atendimento, independentemente do local de prestação de serviço.

13.2.14.4. A PMDF irá requisitar formalmente a disponibilização das células de atendimento conforme necessidade e planejamento interno.

13.2.14.5. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá ter capacidade para disponibilizar os
profissionais para compor as células em no máximo 15 (quinze) dias úteis após formalização da requisição por parte da PMDF.

13.2.14.6. As células de atendimento serão classificadas como Célula de Operação Con�nuada e Célula de Projeto.

13.2.14.7. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE para a execução das
a�vidades de Fábrica de Métrica não necessita manter Célula de atendimento alocada nas instalações da CONTRATANTE.

13.2.14.8. A Célula de Operação Con�nuada será responsável pelo atendimento das Demandas de Sustentação de Sistemas, para os sistemas
indicados na Ordem de Serviço Mensal (OSM) como em sustentação, e pelas eventuais Demandas de Desenvolvimento no que se refere aos serviços
de Manutenção Evolu�va para os sistemas em produção, além de apoiar a PMDF na definição, operação e evolução do padrão tecnológico e
processos internos.

13.2.14.9. Após assinatura do contrato, A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá montar equipe de
profissionais para compor a Célula de Operação Con�nuada e apresentar para a PMDF em prazo previsto neste instrumento.

13.2.14.10. Considerando o viés não planejado e o caráter de urgência no atendimento inerente às Demandas de Sustentação de Sistemas, os
profissionais indicados para compor a Célula de Operação Con�nuada deverão ficar alocados na PMDF.

13.2.14.11. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE poderá, conforme necessidade de atendimento do nível
de serviço, ampliar a quan�dade de profissionais e perfis que compõe a Célula de Operação Con�nuada.

13.2.14.12. Caso a PMDF não tenha infraestrutura e insumos de suporte necessários para comportar os profissionais nas instalações da PMDF,
poderá ser autorizada alocação dos profissionais nas dependências da A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE
SOFTWARE.

13.2.14.13. Conforme ciclo de desenvolvimento do projeto, a Célula de Projeto será responsável pelo atendimento das Demandas de
Desenvolvimento de Sistemas para os projetos de sistemas.

13.2.14.14. Uma Célula de Projeto só poderá atuar e atender um único projeto de sistemas, não sendo permi�do que uma Célula de Projeto atenda
as Demandas de Desenvolvimento de Sistemas de outros projetos ou Demandas de Desenvolvimento referente a Manutenção Evolu�va para os
sistemas em produção.

13.2.14.15. Considerando o viés planejado e o caráter não emergencial no atendimento, inerente às Demandas de Desenvolvimento de Sistemas,
os profissionais indicados para compor as Células de Projeto deverão ficar alocados nas instalações da CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, porém os profissionais deverão estar comunicáveis a acessíveis para reuniões quando for necessário.

13.2.14.16. Reuniões de levantamento de requisitos ou entendimento de necessidades junto as áreas de negócio da PMDF, serão realizadas na
PMDF.

13.2.14.17. Fica a cargo de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) os custos com deslocamentos de seus respec�vos profissionais para a PMDF.

13.2.14.18. A PMDF irá no�ficar AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) sobre o início de novo projeto de sistemas e a CONTRATO a CONTRATADA
PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá montar equipe de profissionais e apresentar para a PMDF em prazo previsto
neste instrumento.

13.2.14.19. Durante a execução do CONTRATO a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá manter
capacidade para disponibilizar até 05 (cinco) Células de Projeto, conforme critérios de perfis e quan�ta�vo mínimos de profissionais descritos
no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

13.2.14.20. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá disponibilizar os profissionais para compor
Célula de Projeto e esses profissionais não poderão ser compar�lhados com outras Demandas de Desenvolvimento de Sistemas de outros projetos,
Demandas de Desenvolvimento referente a Manutenção Evolu�va para os sistemas em produção e com Demandas de Sustentação.

13.2.14.21. A PMDF irá no�ficar AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) sobre o fim de desenvolvimento de projeto e após formalização de fim de
projeto, por parte da PMDF, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá poderá desmobilizar a equipe de
profissionais que compunha a Célula de Projeto e realoca-los em outras frentes conforme bem entender.

13.2.14.22. O ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida) detalha critérios de perfis e quan�ta�vo mínimos de profissionais que
deverão compor as Células.

 

13.2.15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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13.2.15.1. Os objetos deste Termo de Referência serão pagos proporcionalmente, conforme o atendimento das metas estabelecidas nos Níveis
Mínimos de Serviços e produtos efe�vamente entregues e aceitos pela PMDF.

13.2.15.2. Conforme disposto no art. 55, inc. XIII da Lei n.º 8.666/93, é obrigação de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) manter, durante toda
a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2.15.3. O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de depósito bancário em conta corrente da Contratada, mediante a apresentação
de Nota Fiscal ou Fatura pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto
no art. 73 da Lei n.º 8.666, de 1993, observado o disposto na IN n.º 05/2017 e os seguintes procedimentos:

a) Ateste da Nota Fiscal apresentada;

b) Emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, na forma e prazo preestabelecido, após verificação de conformidade do
serviço recebido com as especificações constantes do Termo de Referência.

13.2.15.4. É facultado a QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) encaminhar Nota Fiscal ou Fatura acompanhada da regularidade fiscal,
através de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93.

13.2.15.5. O não encaminhamento dos documentos citados no item anterior não impedirá o pagamento mas caso seja verificada situação de
irregularidade da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) junto ao SICAF, a CONTRATADA sofrerá advertência, por escrito, no sen�do de que, em
prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação junto ao SICAF ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes.

13.2.15.6. Até o 5º (quinto) dia ú�l do mês, a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) deverá encaminhar o RELATÓRIO MENSAL DE
FATURAMENTO referente a Ordem de Serviço Mensal (OSM) de mês anterior, com os seguintes requisitos:

a) Para as Demandas da Modalidade de Desenvolvimento de Sistemas atendidas no período de vigência da Ordem de Serviço
Mensal (OSM), o RELATÓRIO MENSAL DE FATURAMENTO deverá conter:

I - N.º das Demandas atendidas;

II - Nome do Sistema ou Projeto;

III - Descrição dos Serviços;

IV - Indicadores calculados conforme ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço);

V - Total de Pontos de Função contados para a Demanda em contagens aceitas ou validadas;

VI - Fator de Ajustes Aplicado à Demanda, conforme indicadores apurados pelos critérios do ANEXO C (Prazos e Níveis
Mínimos de Serviço);

VII - Total de Pontos de Função ajustado, conforme Fator de Ajustes Aplicado à Demanda;

VIII - Total de Pontos de Função faturado;

IX - Total em valor faturado para a Demanda;

X - Sanção contratual indicada para a Demanda, conforme indicadores apurados pelos critérios do ANEXO C (Prazos e
Níveis Mínimos de Serviço).

b) Para as Demandas da Modalidade de Sustentação de Sistemas atendidas no período de vigência da Ordem de Serviço Mensal
(OSM), o RELATÓRIO MENSAL DE FATURAMENTO deverá conter:

I - Total de Demandas atendidas no período, classificadas conforme �po de serviço;

II - Total de Pontos de Função Sustentado previsto para o período;

III - Indicadores calculados conforme ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço);

IV - Fator de Ajustes Aplicado, conforme indicadores apurados pelos critérios do ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de
Serviço);

V - Total de Pontos de Função Sustentado ajustado, conforme Fator de Ajustes;

VI - Total de Pontos de Função Sustentado faturado;

VII - Total em valor faturado para a Modalidade Sustentação de Sistemas;

VIII -  Sanção contratual indicada para a Modalidade Sustentação de Sistemas, conforme indicadores apurados pelos critérios
do ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço).

c) Para as Demandas da Modalidade de Fábrica de Métrica atendidas no período de vigência da Ordem de Serviço Mensal (OSM), o
RELATÓRIO MENSAL DE FATURAMENTO deverá conter:

I - N.º das Demandas atendidas;

II - Nome do Sistema ou Projeto;

III - Descrição dos Serviços;

IV - Indicadores calculados conforme ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço);

V - Total de Pontos de Função contados para a Demanda em contagens aceitas ou validadas;

VI - Fator de Ajustes Aplicado à Demanda, conforme indicadores apurados pelos critérios do ANEXO C (Prazos e Níveis
Mínimos de Serviço);

VII - Total de Pontos de Função ajustado, conforme Fator de Ajustes Aplicado à Demanda;

VIII - Total de Pontos de Função faturado;

IX - Total em valor faturado para a Demanda;

 X - Sanção contratual indicada para a Demanda, conforme indicadores apurados pelos critérios do ANEXO C (Prazos e Níveis
Mínimos de Serviço).
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13.2.15.7. Com o obje�vo de melhorar o processo de aferição mensal de faturamento, a PMDF poderá, a qualquer momento, solicitar alterações
nas informações solicitadas para o RELATÓRIO MENSAL DE FATURAMENTO.

13.2.15.8. O Termo de Recebimento Provisório será emi�do pela PMDF por meio �sico ou eletrônico após o recebimento do RELATÓRIO MENSAL
DE FATURAMENTO.

13.2.15.9. A emissão do Termo de Recebimento Provisório formaliza o início da fiscalização técnica pelos fiscais do contrato e apuração dos
indicadores previstos neste instrumento.

13.2.15.10. No caso de desconformidades ou discordância sobre o RELATÓRIO MENSAL DE FATURAMENTO entregue, a PMDF não emi�rá o Termo
de Recebimento Defini�vo e retornará à RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) as desconformidades de faturamento para ajustes no RELATÓRIO
MENSAL DE FATURAMENTO.

13.2.15.11. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE realizará a aferição do
RELATÓRIO MENSAL DE FATURAMENTO para Desenvolvimento de Sistemas, compreendido também as manutenções corre�vas, evolu�vas,
adapta�vas e perfec�vas, apresentadas pela A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, validando o
cumprimento do ANEXO C – Prazos e Níveis Mínimos de Serviço.

13.2.15.12. Nas contagens cuja divergência seja inferior ou igual a 5% (cinco por cento) do total da contagem, prevalecerá a menor delas.

13.2.15.13. Divergências superiores a 5% (cinco por cento) entre a Fábrica de So�ware e a Fábrica de Métrica serão solucionadas em reunião com
a CONTRATANTE, tendo esta a palavra final.

13.2.15.14. A CONTRATANTE realizará a aferição dos ajustes de pagamento em caso de não cumprimento do Nível de Serviço, e retornará à
RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) para manifestação de concordância ou discordância de faturamento.

13.2.15.15. A RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), em até 05 (cinco) dias úteis após a no�ficação da PMDF, deverá manifestar concordância ou
discordância das aferições realizadas pelo Órgão. Em caso de não manifestação por parte da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), será
considerado CONCORDÂNCIA TÁCITA.

13.2.15.16. Em caso de manifestação de discordância, por parte da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), ela deverá encaminhar a exposição
dos mo�vos à PMDF.

13.2.15.17. Em caso de manifestação de concordância ou concordância tácita, por parte da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), a PMDF
emi�rá o Termo de Recebimento Defini�vo com autorização de faturamento à RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) que deverá encaminhar NOTA
FISCAL (NF), com prazo mínimo de validade de 30 (trinta) dias, e demais documentos necessários ao processo de pagamento.

13.2.15.18. A CONTRATANTE cer�ficará o recebimento do objeto contratado, os valores a serem re�dos a �tulo de tributos, em qualquer espécie,
indicando a forma, os prazos, o respec�vo agente arrecadador e eventuais obrigações acessórias.

13.2.15.19. Caso haja aplicação de multa, o valor poderá descontado de qualquer fatura ou do crédito existente na CONTRATANTE em favor da
RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), ou ainda deduzido da garan�a contratual, a qual deverá, neste caso, ter seu valor reposto em até 10 (dez)
dias úteis.

13.2.15.20. O pagamento se restringirá aos serviços demandados no período, efe�vamente executados e aceitos integralmente, para a Ordem de
Serviço Mensal (OSM), dentro dos padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho es�pulados pela PMDF.

13.2.15.21. Os pagamentos serão feitos pelo atendimento total da respec�va Ordem de Serviço Mensal (OSM) ou, caso entenda melhor a
CONTRATADA, desde que devidamente solicitados via OS, por funcionalidades autocon�das, compreendidas daquelas que, apesar de integrantes de
um sistema maior, funcionam independentemente deste. A �tulo exemplifica�vo, mencionamos a funcionalidade autocon�da de cadastro, onde é
possível efetuar todo o procedimento de CRUD (Create, Read, Update e Delete) sem depender de outras funcionalidades.

13.2.15.22. A PMDF se reserva o direito de suspender o pagamento rela�vo a Ordem de Serviço Mensal (OSM) quando os serviços executados não
es�verem de acordo com as especificações e/ou padrões de qualidade, até que sejam corrigidos os problemas iden�ficados.

13.2.15.23. Para fins de cálculos serão considerados até dois dígitos após a vírgula decimal.

13.2.15.24. O pagamento será realizado em conta corrente da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2).

13.2.15.25. Qualquer erro ou omissão que venha a constar da documentação fiscal ou da fatura será objeto de correção pela RESPECTIVA
CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), implicando em suspensão do prazo de pagamento, até que o problema seja defini�vamente regularizado.

13.2.15.26. O pagamento somente será efetuado se a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) man�ver, durante a vigência do Contrato, todas as
condições de habilitação, cuja consulta será feita via on-line no SICAF. Caso a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) não seja cadastrada, deverá
fazer prova de regularidade dos documentos de controle de arrecadação de tributos e contribuições federais junto a CONTRATANTE.

13.2.15.27. A PMDF reserva-se o direito de não realizar o pagamento se, no ato de atestar o documento de cobrança, a prestação dos serviços não
es�ver de acordo com as definições do Contrato.

 

13.2.16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.2.16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
CONTRATANTE, especialmente designados.

13.2.16.2. Os representantes de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.

13.2.16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

13.2.16.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a
mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Norma�va SLTI/MPOG n.º 05/2017, quando for o caso.

13.2.16.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da qualidade na
execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar�go 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.

13.2.16.6. A conformidade do material a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) que contenha a relação detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na
proposta, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.



29/05/2019 SEI/GDF - 23005383 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27442753&infra_sist… 37/87

13.2.16.7. O representante da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993.

13.2.16.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2)
ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 80 da Lei n.º 8.666, de 1993.

13.2.16.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da
Instrução Norma�va SLTI/MPOG n.º 05/2017, aplicável no que for per�nente à contratação.

13.2.16.10. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as ro�nas previstas neste instrumento.

13.2.16.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.

 

13.2.17. TRANSIÇÃO INICIAL DOS SERVIÇOS

13.2.17.1. A transição contratual inicial, a fim de preparar AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) a assumir integralmente as obrigações advindas
com o contrato, deverá ser viabilizada sem ônus adicional à CONTRATANTE, e será baseada em reuniões e repasse de documentos técnicos e/ou
manuais específicos das soluções desenvolvidas. As ações a serem tomadas durante a transição contratual inicial devem seguir a ordem de itens
estabelecida na tabela abaixo:

Item Ações a serem tomadas Responsáveis

1 Assinatura do contrato. PMDF e
Contratada

2
REUNIÃO INICIAL de alinhamento técnico entre o PMDF e AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), obje�vando dar início ao
processo de integração e complementação das a�vidades a serem realizadas por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2).
Nessa reunião a AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão apresentar oficialmente seu Preposto.

PMDF e
Contratadas

3 Reunião para apresentação do Plano de Inserção. PMDF e
Contratadas

4 Execução do Plano de Plano de Inserção. PMDF e
Contratadas

5 Início oficial da prestação dos serviços que se dará em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a assinatura do contrato. Contratadas

 

13.2.18. Reunião Inicial

13.2.18.1. A reunião realizar-se-á nas dependências da CONTRATANTE, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato.

13.2.18.2. Deverão par�cipar da reunião Gestor do Contrato, Fiscais, representante jurídico de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) e outros
que se fizerem necessário.

13.2.18.3. Essa reunião será registrada em Memória de Reunião (Ata de reunião), documento que deverá ser assinado por todos os presentes e
que passará a integrar o contrato.

13.2.18.4. Será de responsabilidade do Gestor do Contrato a marcação e condução da reunião que deverá ocorrer entre 07 (sete) e 14 (quatorze)
dias após a assinatura do contrato.

13.2.18.5. A reunião inicial tratará dos seguintes pontos:

a) Recebimento por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) dos Termos de Ciência e dos Termos de Compromisso assinados;

b) Esclarecimentos sobre a forma de comunicação a ser adotada entre o Órgão e AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2);

c) Esclarecimentos acerca da forma de validação e aceite das medições de PONTO DE FUNÇÃO realizadas pela CONTRATADA
PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE;

d) Esclarecimentos acerca dos níveis de serviço previstos no contrato, bem como sobre o período de adaptação e ajustes da
CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE ao contrato;

e) Esclarecimentos relacionados ao funcionamento do Órgão, tais como: horário de trabalho, local disponível para a equipe de
AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), regimento interno do Órgão, forma de acesso dos colaboradores de AMBAS AS
CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) às dependências da CONTRATANTE e demais informações per�nentes;

f) Alinhamento sobre cronograma inicial e data de início das a�vidades do contrato;

g) Demais assuntos relevantes para o início do contrato por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2).

13.2.18.6. Nessa reunião AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão apresentar oficialmente seu Preposto além de fornecer as respec�vas
comprovações, em meio eletrônico, acerca dos requisitos de qualificação exigidos para o perfil de PREPOSTO.

13.2.18.7. A não apresentação da totalidade das comprovações exigidas ou sua entrega parcial será caracterizada como retardamento da
execução contratual e será passível de sanção administra�va na forma da Lei.

 

13.2.19. Reunião para Apresentação do Plano de Inserção

13.2.19.1. A PMDF irá agendar uma reunião para apresentação do Plano de Inserção em até 05 (cinco) dias após a Reunião Inicial.

13.2.19.2. Deverão par�cipar da reunião o Gestor do Contrato, Fiscais, o Preposto apresentado na Reunião Inicial, representante jurídico de
AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) e outros que se fizerem necessário.
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13.2.19.3. A reunião tratará dos seguintes pontos:

a) Apresentação de a�vidades a ser executadas por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) com respec�vo cronograma;

b) Apresentação de a�vidades a serem executadas por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) com respec�vo cronograma;

c) Explanação e esclarecimentos sobre os padrões em uso na CONTRATANTE;

d) Esclarecimentos acerca dos níveis de serviço previstos no contrato, bem como sobre o período de adaptação e ajustes de
AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) ao contrato;

e) Alinhamento sobre cronograma inicial e data de início das a�vidades do contrato;

f) Demais assuntos relevantes para o início de execução do contrato por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2).

 

13.2.20. Execução do Plano de Inserção

13.2.20.1. Conforme plano de inserção e conforme cronograma acertado, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) e a CONTRATANTE deverão a
executar o planejado.

13.2.20.2. Não será objeto de jus�fica�va para não atendimento do previsto ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço)argumentos de
execução deficiente do plano de inserção, sendo responsabilidade da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) solicitar adequada execução do plano.

13.2.20.3. A execução do Plano de Inserção será sem ônus para a PMDF, sendo de responsabilidade de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2),
em suas respec�vas competências, quaisquer custos com seu pessoal para execução do plano.

 

13.2.21. PLANO DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL

13.2.21.1. A transição contratual se refere ao processo de finalização da prestação dos serviços por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), ao
final do contrato.

13.2.21.2. As a�vidades de transição contratual e encerramento do contrato incluem a entrega de versões finais dos produtos e da
documentação, a transferência de conhecimentos, a devolução de recursos, inclusive crachás disponibilizados pela PMDF, a revogação de perfis de
acesso, a eliminação de caixas postais, dentre outras, conforme o disposto no art. 35 da Instrução Norma�va N.º 4/2014-SLTI/MPOG de 11 de
setembro de 2014.

13.2.21.3. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão apresentar um PLANO DE TRANSIÇÃO, em até de 60 (sessenta) dias corridos antes do
encerramento do contrato, para a transferência integral e irrestrita dos conhecimentos e das competências necessárias e suficientes para promover a
con�nuidade dos serviços.

13.2.21.4. A PMDF poderá estabelecer prazo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, no caso de haver rescisão contratual antecipada.

13.2.21.5. Em caso de renovação contratual, manter-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias corridos até a data limite de renovação.

13.2.21.6. Todo conhecimento desenvolvido, bem como toda a informação produzida e/ou u�lizada para a execução dos projetos e serviços
deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE ou empresa por ele indicada em até 30 (trinta) dias corridos após o encerramento do contrato.

13.2.21.7. A PMDF poderá indicar ou alterar a data de início de execução do Plano de Transição.

13.2.21.8. O Plano de Transição deve tratar, no mínimo, dos seguintes itens:

a) Iden�ficação dos profissionais de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) que irão compor a equipe de transferência de
conhecimentos, bem como os seus papéis e as suas responsabilidades;

b) Cronograma geral do repasse;

c) Iden�ficação das etapas e as a�vidades com suas respec�vas datas de início e término, os produtos gerados, os recursos
envolvidos e os marcos intermediários, quando aplicável. O cronograma será avaliado e poderá ser complementado nas primeiras
reuniões para aprovação do cronograma defini�vo pela PMDF;

d) Plano de gerenciamento de riscos e plano de con�ngência;

e) Descrição da forma de entrega à PMDF de todos os dados em poder de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), incluindo-
se a totalidade dos dados con�dos no Sistema de Controle de Demandas de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), se exis�r;

f) Relação das Ordens de Serviço canceladas automa�camente em razão do encerramento do contrato, com relatório
detalhado da parte dos serviços executados e possíveis pendências de execução.

13.2.21.9. Nenhum pagamento será devido à QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) pela elaboração ou pela execução do Plano de
Transição.

13.2.21.10. As demandas ou Ordens de Serviços que es�verem suspensas ao final do contrato serão canceladas automa�camente, registrando-se
como data de cancelamento a data final do contrato.

 

13.2.22. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.2.22.1. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, conforme, as
recomendações con�das no Capítulo III, DOS BENS E SERVIÇOS, com ênfase no art. 5º da Instrução Norma�va n.º 01/2010 SLTI/MPOG, bem como, o
Decreto n.º 7.746/2012 que estabelece critérios, prá�cas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a Lei n.º
12.305/2010 que ins�tui a polí�ca de resíduos sólidos, no que couber.

13.2.22.2. É dever de AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna,
ar, solo e água; preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na u�lização de recursos naturais como
água e energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; maior vida ú�l e menor custo de manutenção do bem e da
obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais u�lizados nos bens,
serviços e obras. 
 

13.2.23. INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS
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13.2.23.1.  CONTRATANTE se reserva a qualquer tempo, realizar diligencia no ambiente �sico de QUAISQUER DAS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) ou
solicitar quaisquer documentações complementares visando aferir se todas as obrigações de ordem técnica, pessoal qualificado, operacional ou
administra�va, bem como se a manutenção das condições de habilitação está sendo cumprida.

 

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

14.1. Considerando o prazo para conclusão do processo licitatório, considerando que o valor global aproximado dos dois lotes é de
aproximadamente R$ 10.346.738,50 (dez milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), e que o
contrato será executado sob demanda, isto é, o valor total não será executado e pago de uma só vez, mas no decorrer do período contratual, é
possível estabelecer a seguinte planilha:

Valor Global Aproximado R$ 10.346.738,50

Possível de ser executado em 2019 6 meses

Restante a ser executado em 2020 6 meses

Orçamento a ser reservado para 2019 R$ 10.346.738,50 / 2 = R$ 5.173.369,25

Orçamento a ser reservado para 2019 R$ 5.173.369,25

 

14.2. Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-financeiro

14.2.1. O contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impedi�vos de sua execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando, dessa forma, álea
econômica extraordinária e extracontratual, obje�vando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei
n. 8.666/1993 e alterações posteriores.

 

15. REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. A Execução do Contrato se dará mediante expedição de Ordens de Serviço, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2), conforme
amplamente detalhado no tópico MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, observando o ANEXO L – Ordem de Serviço, bem como o ANEXO F (Modelo
de Operação e Atendimento de Demanda).

15.2. O pagamento de cada Ordem de Serviço se dará pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

15.3. Abaixo, detalharemos o anexo ANEXO F (Modelo de Operação e Atendimento de Demanda):

a) As demandas de serviços serão concentradas na pessoa do Chefe da Seção de Desenvolvimento de Sistemas da Diretoria de
Telemá�ca (DiTel). É sabido que boa parte delas serão percebidas pelos usuários na ponta dos sistemas, mas necessariamente, elas
serão iniciadas pelo Chefe da SDS;

b) As demandas serão encaminhadas do Chefe da SDS ao Gestor da Fábrica de So�ware (integrante da CONTRATANTE) que,
caso entenda per�nente, abrirá uma Ordem de Serviço des�nada à Fábrica de So�ware para avaliação da demanda;

c) Assim que recebida a demanda do Gestor da Fábrica de So�ware (GFS) compete à Fábrica de So�ware realizar a avaliação
da demanda elaborando o Documento de Visão, Backlog do Produto, Protó�po Não Funcional, Proposta de Es�ma�va de Pontos de
Função;

d) Além dos artefatos do item supramencionado, outros poderão ser demandados pela CONTRATADA conforme es�pulação do
ANEXO E (Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da PMDF), sem ônus para a CONTRATADA.

e) Nessa fase deverá ser realizada a Modelagem de Processos, caso necessária, bem como os Levantamentos de Requisitos
para o desenvolvimento em questão;

f) Os artefatos produzidos pela Fábrica de So�ware serão encaminhados ao Gestor da Fábrica de So�ware para que realizará o
checklist verificando se os artefatos estão em conformidade com o solicitado;

g) Caso não estejam em conformidade, retornarão para os devidos ajustes à Fábrica de So�ware;

h) Caso estejam em conformidade, os artefatos serão encaminhados ao Gestor da Fábrica de Métrica (integrante da
CONTRATANTE) para que seja aberta uma Ordem de Serviço (OS) des�nada à Fábrica de Métrica com a finalidade de realizar a
Contagem Es�mada (Inicial) dos Pontos de Função desenvolvidos pela Fábrica de So�ware;

i) Recebida a Ordem de Serviço do Gestor da Fábrica de Métrica, compete à Fábrica de Métrica realizar a Contagem Es�mada
dos Pontos de Função da proposta apresentada pela Fábrica de So�ware;

j) Deverão ser produzidos pela Fábrica de Métrica a Planilha de Contagem Inicial de Pontos de Função e, caso existam
divergências, o Relatório de Divergências;

k) Essa documentação será encaminhada ao Gestor da Fábrica de Métrica que verificará se existem divergências superiores a
5% entre a Proposta de es�ma�va de PF apresentada pela Fábrica e a Planilha de Contagem Inicial apresentada pela Fábrica de
Métrica;

l) Divergências até 5% prevalecerá a contagem a menor;

m) Em havendo divergências superiores a 5%, uma reunião será marcada entre Fábrica de So�ware, Fábrica de Métrica, bem
como seus gestores;

n) A reunião visa sanar a divergência, onde será lavrada Ata de Reunião e emi�do Parecer e a documentação enviada ao
Gestor da Fábrica de So�ware;

o) Caso não seja possível sanar a divergência, o processo será encerrado, não gerando ônus à CONTRATANTE;
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p) Caso não existam divergências, ou após serem devidamente sanadas, a documentação será de imediato encaminhada ao
Gestor da Fábrica de So�ware;

q) A contagem Es�mada será validada pelo Gestor da Fábrica de Métrica, onde deverão ser emi�dos o Relatório de Validação e
o Atesto de Serviços, e ambos encaminhados ao Departamento de Logís�ca e Finanças (DLF) para pagamento da Fábrica de Métrica;

r) Cumpre ao Gestor da Fábrica de So�ware aprovar via despacho a Ordem de Serviço para desenvolvimento;

s) A documentação produzida pela Fábrica de Métrica (integrante da CONTRATANTE) será encaminhada ao Gestor da Fábrica
de Métrica;

t) A documentação será encaminhada à Fábrica de So�ware que realizará o desenvolvimento do sistema;

u) Antes do efe�vo desenvolvimento, a Fábrica de So�ware receberá o Backlog do Produto Aprovado com as devidas
priorizações;

v) Cumpre à Fábrica de So�ware providenciar as seguintes a�vidades antes do efe�vo desenvolvimento: Realizar a elicitação
dos requisitos, detalhar as features/histórias de usuários; pontuar as features/HU; Quan�ta�vo de Pontos de Função.

w) Na Fase de Desenvolvimento, será realizada uma reunião de revisão da Sprint onde serão verificados os pontos solicitados,
bem como onde poderão ocorrer os devidos ajustes, compreendidos de modificações pontuais, acréscimos ou supressões;

x) Caso existam ajustes, a documentação apresentada (Documento de Visão, Backlog do Produto e Documento de Visão) e
outras que porventura forem solicitadas, deverão ser devidamente ajustados;

y) Tão logo esteja concluída toda a documentação que subsidiará o desenvolvimento em questão (manutenção corre�va,
evolu�va e desenvolvimento) será realizada via ordem de serviço a Contagem Detalhada pela Fábrica de Métrica;

z) Deverão ser produzidos pela Fábrica de Métrica a Planilha de Contagem Detalhada de Pontos de Função e, caso existam
divergências, o Relatório de Divergências;

aa) Essa documentação será encaminhada ao Gestor da Fábrica de Métrica que verificará se existem divergências superiores a
5% entre a Proposta de es�ma�va de PF apresentada pela Fábrica e a Planilha de Contagem Inicial apresentada pela Fábrica de
Métrica;

ab) Divergências até 5% prevalecerá a contagem a menor;

ac) Em havendo divergências superiores a 5%, uma reunião será marcada entre Fábrica de So�ware, Fábrica de Métrica, bem
como seus gestores;

ad) A reunião visa sanar a divergência, onde será lavrada Ata de Reunião e emi�do Parecer e a documentação enviada ao
Gestor da Fábrica de So�ware;

ae) Caso não existam divergências, ou após serem devidamente sanadas, a documentação será de imediato encaminhada ao
Gestor da Fábrica de So�ware;

af) A contagem Detalhada será validada pelo Gestor da Fábrica de Métrica, onde deverão ser emi�dos o Relatório de Validação
e o Atesto de Serviços, e ambos encaminhados ao Departamento de Logís�ca e Finanças (DLF) para pagamento da Fábrica de
Métrica;

ag) Nessa etapa a Fábrica de So�ware iniciará o desenvolvimento em questão (manutenção corre�va, evolu�va e
desenvolvimento);

ah) Cumpre à Fábrica de So�ware realizar as seguintes a�vidades: executar a codificação das sprints; realizar a validação e
homologação envolvendo a Seção de Desenvolvimento de Sistemas da Diretoria de Telemá�ca e os usuários do sistema; gerar
relatório de sprints;

ai) Ao término do desenvolvimento, a documentação e o sistema serão encaminhados ao Gestor da Fábrica de So�ware deverá
verificar se existem divergências substanciais entre o produto final entregue e a contagem detalhada;

aj) Cumpre ao Gestor da Fábrica de So�ware encaminhar a documentação ao Gestor da Fábrica de Métrica para que este abra
OS para que a Fábrica de Métrica realize a Contagem Final do produto entregue;

ak) Deverão ser produzidos pela Fábrica de Métrica a Planilha de Contagem Final de Pontos de Função e, caso existam
divergências, o Relatório de Divergências;

al) Essa documentação será encaminhada ao Gestor da Fábrica de Métrica que verificará se existem divergências superiores a
5% entre a Proposta de es�ma�va de PF apresentada pela Fábrica e a Planilha de Contagem Inicial apresentada pela Fábrica de
Métrica;

am) Divergências até 5% prevalecerá a contagem a menor;

an) Em havendo divergências superiores a 5%, uma reunião será marcada entre Fábrica de So�ware, Fábrica de Métrica, bem
como seus gestores;

ao) Na reunião será lavrada Ata de Reunião e será emi�do Parecer, caso persista a divergência, onde ela deverá ser sanada e a
documentação enviada ao Gestor da Fábrica de So�ware;

ap) Caso não existam divergências, ou após serem devidamente sanadas, a documentação será de imediato encaminhada ao
Gestor da Fábrica de So�ware;

aq) A Contagem Final será validada pelo Gestor da Fábrica de Métrica, onde deverão ser emi�dos o Relatório de Validação e o
Atesto de Serviços, e ambos encaminhados ao Departamento de Logís�ca e Finanças (DLF) para pagamento da Fábrica de Métrica.

ar) Cópia do Relatório de Validação e o Atesto dos Serviços serão encaminhados ao Gestor da Fábrica de So�ware;

as) Cumpre ao Gestor da Fábrica de So�ware validar e atestar os serviços recebidos, emi�ndo Relatório de Serviços e Atesto de
Serviços;

at) O Relatório de Serviços e o Atesto de Serviços deverão ser encaminhados ao Departamento de Logís�ca e Finanças (DLF)
para pagamento da Fábrica de So�ware.

15.3.1. Eventuais divergências, que, porventura, não foram abarcadas no modelo do ANEXO F serão tratas com o respec�vo Gestor (Fábrica de
So�ware ou Métrica).



29/05/2019 SEI/GDF - 23005383 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27442753&infra_sist… 41/87

15.3.2. Caso entenda per�nente, pode a CONTRATANTE solicitar a entrega de outros artefatos constantes no ANEXO E – Metodologia de
Desenvolvimento de Sistemas da PMDF ou outros que sejam relevantes, sem ônus à Polícia Militar do Distrito Federal. 
 

16.  CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1. A contratação é caracterizada como serviço de caráter con�nuado, conforme inciso II do art. 6º da Lei n.º 8.666/93, podendo ser
prorrogado, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens à Administração, nos termos do inciso II do
ar�go 57 da Lei n.º 8.666/1993.

16.2. Da natureza jurídica con�nua dos serviços, objeto deste Termo de Referência, para fins de aplicação do art. 57 da Lei n.º 8.666/93:
Serviços con�nuos seriam aqueles serviços imprescindíveis, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção
possa comprometer a con�nuidade de suas a�vidades e cuja contratação deve se estender por mais de um ano.

16.3. Além da necessidade permanente, requisito flexibilizado pela Instrução Norma�va n.º 05/2017 – MPOG, também podem ser
considerados con�nuos os serviços que, na ocorrência de soluções de con�nuidade, paralisem ou retardem as a�vidades da Administração, de sorte a
comprometer a correspondente função do órgão ou en�dade.

16.4. De igual modo, dependendo do bem ou serviço pretendido, torna-se conveniente, em razão dos custos envolvidos na sua contratação,
um dimensionamento maior do prazo contratual com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, de que cabe
citar, por exemplo, evitar custos administra�vos desnecessários com contratações ro�neiras.

16.5. Quanto aos serviços aqui tratados, é fato notório que, em via de praxe nos órgãos e en�dades da Administração Pública, são de
necessidade con�nuada, seja em razão do não comprome�mento de sua a�vidade-fim, ou quando constatado que na ausência da prestação dos
serviços haja paralisação ou retardamento das a�vidades, devendo os contratos se estender por mais de um exercício financeiro, a fim de evitar
contratações ro�neiras e an�econômicas.

16.6. Portanto, resta configurado que os serviços a serem contratados são do �po: SERVIÇO COMUM, cujos padrões de desempenho e
qualidade estão definidos por meio de especificações usuais de mercado (art. 1º da Lei 10.520/2002, IN SLTI n.º 4/2014, Portaria SLTI n.º 08/2009,
Acórdão 2.471/2008-Plenário), com o emprego de a�vidades que atenderão a necessidade de desenvolvimento, manutenção, sustentação e operação
de sistemas da PMDF.

 

17. TIPO DE LICITAÇÃO

17.1. O �po de licitação é a de MENOR PREÇO GLOBAL, que se cons�tui no critério de seleção da proposta mais vantajosa, u�lizado para
compras e serviços de modo geral e para contratação de bens e serviços de informá�ca, mediante a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICO.

17.2. Em nenhuma hipótese haverá a contratação de apenas um dos lotes licitados. Ou seja, necessariamente ambos os lotes deverão ser
contratados, por empresas dis�ntas, ou o certame não logrará êxito.

17.3. Caso uma mesma empresa vença os dois lotes licitatórios, o critério de desempate será o menor preço, ou seja, serão sondadas as
respec�vas segundas colocadas e observados os valores por elas cobrados. A segunda colocada que �ver o menor valor para a CONTRATADA será
declarada vencedora, sendo desclassificada a primeira. A �tulo exemplifica�vo: a empresa X vence os dois lotes licitatórios e cobra pelo lote 1 o valor
de R$ 10,00, pelo lote 2 o valor de R$ 800,00; a segunda colocada do lote 1 cobra o valor de R$ 11,00 e pelo lote 2 o valor de R$ 1.200,00; nesse caso,
a empresa X perderá o Lote 1 para a segunda colocada, permanecendo com o Lote 2.

 

18. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA)

18.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

18.2. A LICITANTE deverá apresentar OS ATESTADOS OU DECLARAÇÕES, emi�dos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
vernáculo nacional, ou seja, em português, que comprovem que possui:

a) Experiência na prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de sistemas u�lizando a plataforma Java
Enterprise Edi�on - JEE, para processamento em servidor de aplicações, envolvendo atualização de dados em sistema de gerência de
banco de dados relacional (SGBDR), com volumes não inferiores a 50% (cinquenta por cento) do total de Pontos de Função brutos
(não ajustado) desta contratação, em regime de Fábrica de So�ware, em período ininterrupto de 12 (doze) meses;

b) Experiência na prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de sistemas u�lizando a linguagem PHP,
para processamento em servidor de aplicações Apache, envolvendo atualização de dados em sistema de gerência de banco de dados
relacional (SGBDR), com volumes não inferiores a 50% (cinquenta por cento) do total de Pontos de Função brutos (não ajustado)
desta contratação, em regime de Fábrica de So�ware, em período ininterrupto de 12 (doze) meses;

c) Experiência na prestação de serviços de Métrica de So�ware com cer�ficação CFPS (Cer�fied Func�on Point Specialist),
concedida pelo IFPUG;

d) Experiência em execução ou que tenha executado, de forma sa�sfatória, serviços de medição de so�ware u�lizando a
técnica de pontos de função do Interna�onal Func�on Point Users Group (IFPUG), realizadas por especialistas cer�ficados na
técnica (Cer�fied Func�on Point Specialist – CPFS) pelo IFPUG, com cer�ficação válida no período da contagem, com volume igual ou
superior a 5 (cinco) mil pontos de função (não ajustados) em período ininterrupto de 12 (doze) meses;

e) Experiência em execução ou que tenha executado, de forma sa�sfatória, serviços de implementação de processos de
medição de so�ware com comprovante de implantação da Escritório de Métrica, realizadas por especialistas cer�ficados na
técnica (Cer�fied Func�on Point Specialist – CPFS) pelo IFPUG, com cer�ficação válida no período da implementação, com volume de
serviços igual ou superior a 1.000 horas, em empresa com base instalada de aplicação superior a 5 (cinco) mil Pontos de Função;

f) Filiação ao Interna�onal Func�on Point Users Group (IFPUG), organização responsável por promover o uso da análise de
ponto de função e métricas de so�ware u�lizadas neste termo de referência;

g) Experiência em Escritório de Métricas atestando que já executou serviços técnicos na área de tecnologia da informação de
Escritório de Métricas pelo período mínimo ininterrupto de 12 meses, u�lizando sistema para gestão da contagem de tamanho
funcional de so�ware (livre ou proprietário), contemplando os seguintes aspectos:

I - Uso de Guia para Métrica de So�ware do IFPUG e do SISP para mensuração de so�ware;

II - iGestão da contagem e criação de base histórica de métricas, tais como: Metriccs (metriccs.com.br), Scope – Project
Sizing So�ware (www.totalmetrics.com), Func�on Point Workbench (www.charismatek.com), PQMPlus



29/05/2019 SEI/GDF - 23005383 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27442753&infra_sist… 42/87

(www.qpmg.com), Projectsizer (projectsizer.com), Sfera (www.dpo.it/sfera.htm), FP
Modeler (www.func�onpointmodeler.com), Sizify (www.sizify.net), APFPlus (www.ivanmecenas.ecn.br/apf.htm).

III - Implantação de Metodologia e Guia Local para Contagem de so�ware com artefatos u�lizados no mercado.

 

18.3. Com vistas a permi�r a comparação e somatório de atestados, serão considerados apenas pontos por função brutos (ou não ajustados).

18.4. No caso de atestados emi�dos por empresa da inicia�va privada, não serão considerados aqueles emi�dos por empresas pertencentes
ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

18.5. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras
da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa �sica ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa
proponente.

18.6. Conforme art. 43, §3º da Lei n.º 8.666/93, os conteúdos dos atestados/declarações poderão ser objeto de averiguação do corpo técnico
da PMDF, que por meio de diligências aos locais referenciados nestes documentos, emi�rão parecer técnico quanto à verificação do conteúdo dos
respec�vos documentos.

18.7. Durante as diligências poderão ser exigidos todos os insumos (contratos, ajustes, ordens de serviço, ordens de pagamento, notas
fiscais, termos de aceite, planilhas, relatórios, gráficos, documentação de sistemas e ambiente operacional, sistemas informa�zados, base de dados,
controle de versão e outros) que comprovem a veracidade atestados.

18.8. A LICITANTE deverá observar ainda os requisitos técnicos elencados no ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida).

18.9. Os requisitos de qualificação técnica deverão perdurar durante todo o período de execução contratual.

 

19. DO INDICATIVO DE VIABILIDADE DA PROPOSTA

19.1. Como o obje�vo de auxiliar o processo de habilitação da licitante vencedora, a PMDF u�lizará o indica�vo de viabilidade da proposta de
preços no certame.

19.2. As licitantes deverão simular, através de preenchimento do ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta), que os preços
lançados proposta poderão ser executados sem problemas para a saúde financeira da licitante. (Solicitar planilha por meio dos e-mails:
dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

19.3. O ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta) irá simular a viabilidade para o valor Global, para o valor da Modalidade
Desenvolvimento de Sistemas e para o valor da Modalidade Sustentação de Sistemas. (Solicitar planilha por meio dos e-mails:
dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

19.4. A análise de viabilidade da proposta, obje�va subsidiar a PMDF na habilitação ao verificar a compa�bilidade entre os valores ofertados
para Ponto de Função e o Ponto de Função Sustentado em relação aos custos es�mados com pessoal na execução do contrato.

19.5. Para a análise de viabilidade da proposta, ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta) as licitantes deverão
informar: (Solicitar planilha por meio dos e-mails: dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

19.6. Conforme o ANEXO D (Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida), o salário pago aos profissionais que atuarão como perfil
exigido;

a) Os custos referentes aos encargos sociais obrigatórios de cada profissional;

b) Os custos com bene�cios não obrigatórios;

c) O valor unitário do Ponto de Função;

19.7. Conforme informações inseridas no ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta), esta informará se a proposta está com
indica�vo de viabilidade ou não. (Solicitar planilha por meio dos e-mails: dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-
5557/5559.)

19.8. No ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta) constam os detalhes de como preencher as informações mínimas
requeridas. (Solicitar planilha por meio dos e-mails: dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

19.9. A apresentação do ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta) é obrigatória para todas as licitantes. (Solicitar planilha por
meio dos e-mails: dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

19.10. Os valores abaixo foram simulados com base em pesquisa salarial nos principais sites de empregos do mercado considerando os perfis
profissionais exigidos no ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta). (Solicitar planilha por meio dos e-mails:
dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

19.11. Para fins de simular a viabilidade, ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta) constam percentuais de referência para
cálculo dos custos de encargos sociais obrigatórios. Contudo, as licitantes poderão alterar os percentuais de referência conforme natureza jurídica da
empresa ou desonerações previstas em lei. (Solicitar planilha por meio dos e-mails: dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-
5557/5559.)

19.12. As licitantes também deverão informar os custos com bene�cios mensais não obrigatórios como auxílios, seguros saúde ou outros.

 

19.13. Unidade Métrica

19.14. Os valores abaixo foram ob�dos dos cálculos das pesquisas de preço entre Mercado e a Administração pública, conforme detalhado
no ANEXO B (Planilha de Custos).

Unidade Métrica Valor Unitário de Referência

Ponto de Função Desenvolvido R$ 802,52

Ponto de Função Sustentado (3% do PF) R$ 24,08

Ponto de Função Contado R$ 46,00
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19.15. A licitante que apresentar proposta de preço para o Ponto de Função e o Ponto de Função Sustentado com valores inferiores aos
previsto na tabela acima deverão encaminhar, junto com a documentação da proposta de preços, a Demonstração de Viabilidade da Proposta,
conforme ANEXO K (Demonstração de Viabilidade da Proposta). (Solicitar planilha por meio dos e-mails:
dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

19.16. Se a proposta da licitante vencedora for inferior aos valores simulados pela PMDF, conforme critérios previstos no ANEXO K
(Demonstração de Viabilidade da Proposta), esta será alvo de diligência, nos moldes do parágrafo 3°, do art. 43, da lei n.º 8.666/1993, e a licitante
deverá comprovar ou demonstrar a viabilidade da proposta. (Solicitar planilha por meio dos e-mails:
dalf.licitacao@pm.df.gov.br/splpmdf@gmail.com ou tels. 3190-5557/5559.)

19.17. Durante as diligências poderão ser exigidos insumos (contratos, ajustes, ordens de serviço, ordens de pagamento, notas fiscais, termos
de aceite, planilhas, relatórios, gráficos, documentação de sistemas e ambiente operacional, sistemas informa�zados, base de dados, controle de
versão, folha de pagamento de pessoal e outros) de forma a esclarecer ou dirimir qualquer dúvida sobre a viabilidade da proposta de preço
vencedora.

19.18. Caso não fique demonstrada a viabilidade da proposta esta poderá ser desclassificada do certame, conforme Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 1994. 
 

20.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

20.1. A licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL de proposta, na forma prevista no art. 45, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

20.2. Nos preços cotados pela licitante deverão estar inclusos todas as despesas legais incidentes (impostos, taxas, fretes, mão-de-obra,
entrega e outros insumos que os compõe), nada sendo lícito pleitear à CONTRATANTE posteriormente a esse �tulo.

20.3. Será desclassificada a proposta com valor global superior ao limite estabelecido neste Termo de Referência.

20.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Termo de
Referência.

20.5. As propostas deverão ser apresentadas com prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias.

20.6. A proposta de preços deverá ser apresentada digitada em papel �mbrado da empresa ou em mídia eletrônica, com redação na língua
portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões não ressalvados, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, e conter expressamente:

a) Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de a�vidade per�nente e compa�vel com o objeto
deste Termo de Referência e seus anexos;

b) O nome empresarial, o CNPJ, colocando o número do Edital, dia e hora, endereço completo, o número do telefone e
endereço eletrônico, bem como, o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respec�va agência onde deseja receber seus
créditos;

c) Atestados de capacidade técnica, conforme critérios mínimos exigidos neste instrumento;

d) Demonstração de Viabilidade da Proposta, aplicável ao Lote 1, conforme ANEXO K deste Termo de Referência, conforme
critérios estabelecidos neste instrumento;

e) A Declaração de Vistoria emi�da pela PMDF, ANEXO G deste Termo de Referência.

20.7. A falta de qualquer uma das exigidas na entrega da proposta poderá ensejar a desclassificação da empresa proponente.

 

21.  LIMITE MÁXIMO DE VALOR ENTRE OS ITENS LICITADOS

21.1.  O valor unitário máximo para cada item licitado na contratação será conforme resultado de pesquisa de mercado.

21.2. Com o obje�vo de evitar jogo de planilha, é determinado um limite percentual máximo de valor para a unidade Ponto de Função
Sustentado em relação ao valor do Ponto de Função.

21.3. Para o Ponto de Função Sustentado será admi�do valor unitário máximo equivalente a 3% (três por cento) em relação ao valor unitário
do Ponto de Função pagos por mês. Para a formulação dos lances deverá ser observada a tabela abaixo:

 

Unidade de medida Sigla % máximo de valor em relação ao valor unitário do PF

Ponto de Função Sustentado PFS 3%

21.4. A licitante que não respeitar o limite supracitado deverá ajustar os valores de forma a atender o limite definido, em caso contrário será
desclassificada do certame.

21.5. A referência de percentual foi ob�da por meio dos valores ob�dos na pesquisa de mercado para es�ma�va de custos.

 

22.  DO ENVIO DAS PROPOSTAS

Os orçamentos que forem solicitados às empresas deverão atender aos requisitos mínimos es�pulados no modelo para apresentação de preços
abaixo apresentado. 
 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

1. A Empresa.................. com sede em .......... (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º............., neste ato representada por ............, abaixo
assinado, interessada na prestação do objeto do presente Pregão Eletrônico nº ...... propõe à PMDF a prestação dos serviços, objeto deste Ato
Convocatório, para a execução de todos os itens relacionados no Termo de Referência, referentes ao LOTE n° .........conforme PLANILHA DE
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS a seguir apresentada, para cada um dos Lotes que compõem esta Licitação.

 

1.1. LOTE N. 01 – FÁBRICA DE SOFTWARE
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Item Produto Modelo e Descrição do Produto

1 Fábrica de So�ware  

Item Métrica
Quan�dade

(N° de PF)

Valor Unitário

(R$ por PF)
Valor Total (R$)

1 Pontos de Função 10.000   

2 Ponto de Função Sustentado 20.000 3% do valor do PF desenvolvido  

 

1.2. LOTE N. 02 – FÁBRICA DE MÉTRICA

Item Produto Modelo e Descrição do Produto

1 Fábrica de Métrica  

Item Métrica
Quan�dade

(N° de PF)

Valor Unitário

(R$ por PF)
Valor Total (R$)

1 Pontos de Função 40.000   

 

ANEXO A

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

 

1.DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

1.1. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, deverá, sob demanda da CONTRATANTE e a par�r da
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas estabelecida na Corporação (ANEXO E) desenvolver e/ou realizar manutenções corre�vas, evolu�vas,
adapta�vas nos sistemas SGPOL e GÊNESIS, incluindo Geoprocessamento e Portais.

1.2. Forçoso se faz que o primeiro lote de contratação englobe tanto a Fábrica de So�ware quanto a Modelagem de Processos de Negócios, ambos
executados necessariamente pela mesma empresa vencedora do certame licitatório. Esse agrupamento tem a finalidade de o�mizar e agilizar as
a�vidades da Fábrica de So�ware uma vez que os artefatos produzidos pela Modelagem de Processos serão de pleno conhecidos pela Fábrica de
So�ware. A Modelagem de Processos de Negócios visa conhecer, o�mizar e modelar os processos da Corporação antes de serem desenvolvidos,
evitando-se com isso a automa�zação do caos.

1.3. Cumpre observar que a Modelagem de Processos de Negócios será uma das etapas das a�vidades desenvolvidas pela Fábrica de So�ware sem
agregar ônus para a CONTRATANTE, antecedente ao Processo de Desenvolvimento de Sistemas.

1.4. O segundo lote de contratação a ser realizado necessariamente por empresa dis�nta da vencedora do primeiro lote, obje�va a contratação da
Fábrica de Métrica e Mensuração de So�ware, deverá ser capaz de aferir, sob demanda, as manutenções e desenvolvimentos de sistemas realizados
pela Fábrica de So�ware através de Contagem de Ponto de Função (CPF).

1.5. A métrica escolhida para mensuração dos sistemas desenvolvidos ou manutenidos pela Fábrica de So�ware é a Contagem de Ponto de Função.
Tal métrica deverá seguir o Guia de Contagem de Pontos de Função do IFPUG, bem como o Roteiro de Métrica de So�ware do Sistema de
Administração de Recursos e Tecnologia da Informação (SISP) versão 2.2 ou mais atual. Em caso de divergência entre os guias, prevalecerá o SISP.

1.6. Importa observar que as empresas vencedoras dos lotes 1 e 2 devem necessariamente ser dis�ntas. Ou seja, apesar de ser facultado a qualquer
empresa, atendidos os requisitos do presente Termo de Referência, par�cipar de ambos os lotes licitatórios, em nenhuma hipótese uma mesma
empresa executará os dois objetos contratuais. Caso uma mesma empresa vença os dois lotes licitatórios, ela será desclassificada em um deles, sendo
a escolha realizada pela CONTRATANTE respeitados os princípios da Administração Pública.

 

2. REQUISITOS TECNOLÓGICOS – LOTE 1 (FÁBRICA DE SOFTWARE)

2.1. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá ser habilitada ao desenvolvimento em métodos Ágeis tais
como o SCRUM u�lizando as linguagens PHP e JAVA.

2.2. A definição de qual linguagem será u�lizada no desenvolvimento de cada demanda solicitada será definida pela CONTRATANTE em cada ordem de
serviço.

2.3. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE será responsável pelo planejamento, análise, execução, controle e
implantação das demandas de desenvolvimento de novos sistemas de informação e manutenções corre�vas, adapta�vas, perfec�vas e evolu�vas que
necessitem de acompanhamento gerencial, mensuráveis em Ponto de Função. Tais a�vidades serão supervisionadas e gerenciadas pela Seção de
Desenvolvimento de Sistemas (SDS) da Diretoria de Telemá�ca (DiTel).

 

2.4. AS ATIVIDADES DA MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS

2.4.1. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá necessariamente adotar entre as etapas iniciais de suas
a�vidades a Modelagem de Processos de Negócios, que será responsável pelas a�vidades de consultoria em mapeamento e o�mização de processos.
Ela obje�va documentar o que é feito, melhorar o que é feito, eliminar processos que não geram valor e automa�zar processos com sistemas de
workflow, subsidiando as a�vidades da Fábrica de So�ware.

2.4.2. A critério da CONTRATANTE, a etapa das a�vidades da Modelagem de Processo poderá ser dispensada.
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2.4.3. Entende-se que as a�vidades da Modelagem de Processo cons�tuem das etapas iniciais das a�vidades da Fábrica de So�ware e não gerarão
custos para a CONTRATANTE.

2.4.4. Dentre as abordagens possíveis, não excluindo outras que mais se adequem à realidade da Corporação, listam-se:

BOTTOM UP – onde a modelagem vai de baixo para cima, ou seja, vai primeiro entender os processos nos seus detalhes e depois vai chegar à visão
macro da Corporação.

TOP DOWN – onde a modelagem vai de cima para baixo, isto significa que primeiramente precisará ter a visão macro dos processos da empresa e
depois detalhar cada macroprocesso.

2.4.5. O modelo de referência para o mapeamento e/ou modelagem de processos é o BPM na notação BPMN.

2.4.6. A Modelagem de Processos Modelagem de Processo é o termo u�lizado para os trabalhos rela�vos ao: Mapeamento - levantamento e
diagramação do processo como ele é executado (atual) (As Is) - é entendido como a iden�ficação dos fluxos de trabalho com início, meio e fim bem
determinados, com insumos e produtos/serviços claramente definidos e com a�vidades que seguem uma sequência lógica, permi�ndo uma visão
integrada e encadeada do trabalho; e Redesenho - o�mização do processo (proposta) (To Be) – é entendido como as melhorias realizadas por meio da
racionalização do fluxo de trabalho. Gera uma base referencial que permite, entre outras aplicações, criar condições para a construção da estrutura
organizacional, a definição e avaliação de indicadores de resultados de atendimento em nível interno e/ou ins�tucional, a formulação de planos de
sistemas de informações e a aplicação do Ciclo PDCA - Plan Do Check Ac�on.

2.4.7. É imprescindível definir o conjunto de a�vidades ordenadas com entradas e saídas bem definidas, com atores responsáveis pela execução de
tarefas, para que se possa modelar como é executado o trabalho na organização.

2.4.8. Para isso, a modelagem de processo é o conjunto de tarefas relacionadas iniciadas em resposta a um determinado evento para a�ngir
resultados específicos.

2.4.9. Ao modelar os processos de negócio deve-se estabelecer quais os obje�vos desses processos e qual a estruturar organizacional em que eles se
inserem.

2.4.10. Os processos de negócio devem estar correlacionados em um macroprocesso que auxilie para a organização a�nja seus obje�vos.

2.4.11. As empresas deverão apresentar ferramenta BPMS, preferencialmente baseada em so�ware livre.

 

2.5. AS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE SOFTWARE

2.5.1. Cada demanda de projeto deverá ser planejada, analisada, proto�pada (quando aplicável), construída e verificada individualmente (controle de
qualidade), atendendo às especificações recebidas, de acordo com as a�vidades desenvolvidas pela Modelagem de Processos de Negócios, bem como
pelo ambiente e padrões estabelecidos pela Diretoria de Telemá�ca (DiTel).

2.5.2. Tais a�vidades devem ser executadas seguindo a metodologia de desenvolvimento de sistemas vigente na PMDF, es�pulada no ANEXO E -
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da PMDF.

2.5.3. O referencial para o desenvolvimento de so�ware é baseado na metodologia ÁGIL.

2.5.4. São a�vidades inerentes à CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE:

a) Desenvolvimento e evolução de so�ware e portais: processo incremental e itera�vo des�nado a construção de so�ware novo ou
evolução de so�ware existente, a par�r de especificações funcionais e não-funcionais definidas a par�r das a�vidades desenvolvidas pela
empresa que efetuar a Modelagem de Processos de Negócios, bem como pelas diretrizes determinadas pela Diretoria de Telemá�ca
(DiTel), compreendendo as a�vidades de levantamento e gerência de requisitos, análise e projeto lógico, construção, testes e implantação,
desenvolvidos na metodologia de desenvolvimento Ágil tal como o SCRUM que atenda a todos os requisitos de qualidade necessários para
o desenvolvimento e funcionamento dos sistemas a serem desenvolvidos. No momento do início dos projetos de desenvolvimento a
Diretoria de Telemá�ca (DiTel) se reserva o direito de optar por metodologia Ágil que melhor se adeque às necessidades da Corporação.

b) Sustentação de so�ware e portais: consiste na administração de conteúdo e na manutenção con�nuada de um so�ware,
estendendo-se desde sua implantação até o momento em que for subs�tuído ou descon�nuado. Os serviços de manutenção
compreendem manutenção adapta�va, perfec�va e corre�va de sistemas e portais. A manutenção adapta�va refere-se a mudanças que
permitem adaptar uma aplicação a novos ambientes operacionais ou evolução tecnológica u�lizada em sua construção, sendo realizada
sempre sob uma aplicação em funcionamento no ambiente de produção. A manutenção perfec�va refere-se a ações proa�vas, preven�vas
inclusive, em um código-fonte ou componente já existente para melhorias de desempenho, adaptabilidade ou usabilidade de uma
aplicação, sem a criação de nova funcionalidade. A manutenção corre�va é a correção em requisito, código-fonte, estruturas de teste em
face de falhas no funcionamento de aplicação ou no ambiente de produção. A manutenção evolu�va consiste na adição de novas
funcionalidades ou alterações nas já existentes a fim de atender a mudanças nos requisitos dos sistemas.

c) Mensuração de Sistemas Sustentados: consiste na mensuração, quando devidamente demandado, juntamente com o corpo
técnico da CONTRATADA dos sistemas legados estabelecidos ou não no ANEXO M - Arquitetura Tecnológica e Por�ólio de Sistemas
Sustentados. Tal a�vidade é integrante da Sustentação e não gerará ônus para a CONTRATADA.

d) Desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação geográficos: A PMDF possui sistemas de plataforma GIS onde podem
ser demandados tanto o desenvolvimento, manutenção adapta�va, perfec�va e corre�va, bem como a sustentação de sistemas
geográficos.

e)  

3. REQUISITOS TECNOLÓGICOS – LOTE 2 (FÁBRICA DE MÉTRICA)

3.1. AS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE 
 

3.1.1. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE, que será necessariamente
empresa dis�nta da vencedora do primeiro lote de contratação compreendido pela Fábrica de So�ware e a Modelagem de Processos, será
responsável, pelas a�vidades de CONTAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SEUS COMPONENTES, bem como pela AFERIÇÃO DE CONTAGENS em
Pontos de Função (CPF).

3.1.2. São a�vidades inerentes à CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE:

a) Contagem de sistemas de informação e componentes: consiste em realizar contagens es�madas ou detalhadas de tamanho funcional
de sistema em Ponto de Função pela metodologia IFPUG;
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b) Aferição de contagens: consiste em avaliar, para fins de validação, u�lizando a Contagem de Ponto de Função dos sistemas
desenvolvidos ou manutenidos pela Fábrica de So�ware.

3.1.3. Para fins de mensuração e aferição de contagens, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO
DE SOFTWARE deverá se basear nos relatórios de informações categorizadas, fornecidos pela empresa contratada para prestar os serviços da Fábrica
de So�ware, extraídos de metodologia automa�zada de análise do consumo de Pontos de Função, histórico, fronteiras e baseline dos
so�wares/sistemas e portais contados ou aferidos.

3.1.4. As contagens possíveis de serem solicitadas pela CONTRATANTE são: INICIAL (também chamada de ESTIMADA), detalhada e final.

3.1.5. A CONTAGEM INICIAL, também chamada de ESTIMADA, será realizada pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE
MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE tão logo concluída a etapa de Elaboração de Proposta de Desenvolvimento de Sistemas onde serão
levantados os requisitos do sistema em questão e elaborados os artefatos per�nentes (Documento de Visão, Backlog do Produto, Protó�po Não
Funcional, Proposta de Es�ma�va de Pontos de Função) pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

3.1.6. A CONTAGEM DETALHADA será realizada imediatamente antes do início das a�vidades de desenvolvimento do sistema em questão, assim que
todos os artefatos que subsidiarem o desenvolvimento es�verem concluídos. Ela visa confrontar a CONTAGEM INICIAL e obter um quan�ta�vo de
Pontos de Função mais condizente com a realidade.

3.1.7. A CONTAGEM FINAL será realizada após a entrega do sistema pronto, com todas as suas funcionalidades e documentação. Tal contagem será
solicitada caso a CONTRATANTE entenda per�nente sua necessidade por possíveis discrepâncias entre a quan�dade de Pontos de Função
apresentados na CONTAGEM DETALHADA e o produto final.

3.1.8. Cada contagem (INICIAL, DETALHADA e FINAL) será remunerada isoladamente.

3.1.9. A critério da CONTRATANTE poderá ser solicitada via Ordem de Serviço a contagem dos sistemas legados, a fim de formar a baseline de
contagem. Nessa situação, além da Planilha de Contagens, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E
MENSURAÇÃO DE SOFTWARE deverá apresentar as telas dos sistemas com seus respec�vos quan�ta�vos de Pontos de Função.

3.1.10. O quan�ta�vo de Pontos de Função Sustentados será pago mensalmente. A �tulo exemplifica�vo, caso um sistema com 100 Pontos de Função
seja des�nado à Sustentação, o percentual de 3% (três por cento) do valor do Ponto de Função Desenvolvido mul�plicado pelo tamanho do sistema
será pago todo mês, ou seja, TAMANHO DO SISTEMA X VALOR DO PONTO DE FUNÇÃO X 3%.

3.1.11. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE deve apresentar sistema que
auxilie a mensuração de so�ware, sem que isso não gere ônus para a CONTRATANTE.

 

4. OUTROS REQUISITOS

4.1. DO QUANTITATIVO DE PONTOS DE FUNÇÃO

4.1.1. O quan�ta�vo de Pontos de Função a ser contratado se subdivide em Pontos de Função para Desenvolvimento, Pontos de Função Sustentados e
Pontos de Função Contados, da seguinte forma:

Item Modalidade Unidade de Medida Volume Es�mado

01 Desenvolvimento de Sistemas Ponto de Função (PF) 10.000

02 Sustentação de Sistemas Ponto de Função Sustentado (PFS) 20.000

03 Contagem de Pontos de Função Ponto de Função Contado 40.000

4.1.2. Para Desenvolvimento de Sistemas, englobando, manutenções corre�vas, evolu�vas, adapta�vas e perfec�vas, o montante es�mado é de
10.000 (dez mil) Pontos de Função.

4.1.3. Para Sustentação de Sistemas, o montante es�mado é de 20.000 (vinte mil) Pontos de Função Sustentados.

4.1.4. Para Contagem de Pontos de Função, o montante es�mado é de 40.000 (dez mil) Pontos de Função Contados.

4.1.5. Tal quan�ta�vo de Pontos de Função foi ob�do através de diversas Inspeções Técnicas realizadas em órgãos que contrataram Fábrica de
So�ware, bem como

4.1.6. O quan�ta�vo de Pontos de Função Sustentados é baseado no montante de Pontos de Função para Desenvolvimento, bem como nos sistemas
legados que a CONTRATANTE u�liza e que eventualmente podem sofrer demanda para sustentação.

4.1.7. O quan�ta�vo de Pontos de Função Contados é baseado no montante de Ponto de Função para Desenvolvimento, considerando as contagens
ESTIMADA, DETALHADA e FINAL, a contagem pontual de sistemas legados que a CONTRANTE entenda relevantes para a formação da baseline de
contagens e a futura sustentação.

4.1.8. As inspeções técnicas supramencionadas atendem ao preconizado pela Instrução Norma�va 04 editada pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia
da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.

4.1.9. A demanda inicial foi iden�ficada junto ao Planejamento Estratégico, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e aos usuários.

4.1.10. O escopo dos projetos a serem demandados é aberto, ou seja, apesar de uma lista de demandas inicialmente elencadas no presente Termo de
Referência, não necessariamente todas serão atendidas, tampouco, somente essas. Tal necessidade visa observar aos preceitos es�pulados no
documento expedido pelo Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), in�tulado “Boas prá�cas, vedações e orientações para
contratação de so�ware e de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas (Fábrica de So�ware)”, especificamente em seu tópico 3.2, in
verbis:

Caso não seja possível contratar serviço de desenvolvimento de so�ware por produto, é recomendada a contratação do serviço com escopo aberto,
desde que um Estudo Técnico Preliminar com a definição de escopo anteceda a abertura de cada projeto de desenvolvimento de so�ware.

4.1.11. Desta forma, importa frisar que não há um limite mínimo de contratação, ou seja, a vencedora do certamente licitatório deve estar ciente de
que não necessariamente serão demandados os Pontos de Função sejam eles para desenvolvimento, sustentação ou contagem os 10 (dez) mil Pontos
de Função.

4.1.12. Da mesma maneira não há um consumo mínimo sobre a sustentação de sistemas. Uma vez que em princípio o corpo técnico da PMDF se
incumbirá de sustentar os sistemas e caso haja necessidade a CONTRATANTE demandará em pontos e situações específicas a sustentação de sistemas.
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4.1.13. Caso seja necessária a sustentação de so�ware, a mensuração dos sistemas legados será executada sob demanda pela CONTRATADA PARA A
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE em ordem de serviço própria, sem ônus para a CONTRATANTE.

4.1.14. Caso a sustentação não seja u�lizada, a verba alocada para este fim poderá ser des�nada para o desenvolvimento.

 

4.2. METODOLOGIAS PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS ORDENS DE SERVIÇO DEMANDADAS

4.2.1. O presente tópico se aplica a ambos os Lotes de contratação (Lotes 1 e 2).

4.2.2. Quando do atendimento às ordens de serviço, AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão observar no que couber a cada uma as seguintes
normas e requisitos:

a) ABNT.NBR ISO/IEC 27002:2005 – Estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de
segurança da informação em uma organização;

b) ABNT.NBR ISO/IEC 27001:2005 – Especifica os requisitos para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar cri�camente, manter
e melhorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação documentado dentro do contexto dos riscos de negócio globais da
organização;

c) Norma ISO/IEC 14764:2006 – Define as categorias de manutenção de so�ware como adapta�va, perfec�va, corre�va e preven�va, e
�pifica as a�vidades de manutenção de so�ware;

d) Modelo MPS.BR – Modelo de Melhoria de Processo de So�ware Brasileiro, editado pela SOFTEX, u�lizado na definição dos processos;

e) Norma ISO/IEC 12.207:2008 – Define os processos primários de ciclo de vida de so�ware, para os seguintes processos principais:
aquisição, suprimento, desenvolvimento, operação, manutenção e destruição;

f) Guia de Contagem de Pontos de Função (IFPUG) bem como o Roteiro de Métricas de So�ware do Sistema de Administração de Recursos
de Tecnologia da Informação (SISP) 2.2 (ou mais atual) – Apresenta um roteiro de métricas, com base nas regras de contagem de pontos de
função do Manual de Prá�cas de Contagem (CPM 4.3.1 ou superior), para vários �pos de projetos de desenvolvimento e de manutenção
de sistemas, promovendo o uso de métricas obje�vas nos contratos de prestação de serviços desses projetos. Em caso de divergência
entre os guias, prevalecerá o SISP;

g) Guia de Projetos de So�ware com prá�cas de métodos ágeis para o SISP;

h) PMBOK - O Guia PMBOK iden�fica um subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, que é amplamente
reconhecido como boa prá�ca, sendo em razão disso, u�lizado como base pelo Project Management Ins�tute (PMI). Uma boa prá�ca não
significa que o conhecimento e as prá�cas devem ser aplicados uniformemente a todos os projetos, sem considerar se são ou não
apropriados;

i) Portaria PMDF n.º 990 de 30 de dezembro de 2015 que Ins�tui a Metodologia de Gestão de Por�ólio de Programas e Projetos
Ins�tucionais da Polícia Militar do Distrito Federal (MG3P/PMDF) e dá outras providências;

j) ITIL - Informa�on Technology Infrastructure Library - é um conjunto de boas prá�cas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e
gerenciamento de serviços de tecnologia da informação (ITSM);

k) CMMI - Capability Maturity Model® Integra�on - é uma abordagem de melhoria de processos que fornece às organizações elementos
essenciais de processos eficazes. Pode ser usado para guiar a melhoria de processo em um projeto, divisão ou em uma organização inteira.
O modelo visa ajudar organizações envolvidas com o desenvolvimento de produtos, prestação de serviços e aquisição a melhorar a
capacidade de seus processos, por meio de um caminho evolucionário que considera desde processos com resultados imprevisíveis e até
mesmo caó�cos para processos disciplinados e definidos, com resultados previsíveis e com possibilidade de melhoria con�nua;

l) COBIT - Control Objec�ves for Informa�on and related Technology -  Trata-se de um framework focado na governança de TI, com atuação
internacional formado por diversas empresas de TI ao redor do globo e que gere cer�ficações de segurança, auditoria, governança e risco
internacionalmente reconhecidas.

 

4.3. REQUISITOS DE GARANTIA

4.3.1. Tais requisitos se aplicam ao Lote 1 (Fábrica de So�ware).

4.3.2. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) garan�rão os serviços prestados e os produtos entregues durante toda a vigência do contrato,
incluindo-se suas prorrogações, e pelo período de até 12 (doze) meses após o encerramento do contrato.

4.3.3. A não observância de alguma falha/erro no ato do recebimento do produto desenvolvido ou manutenido pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO
DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE não exime as contratadas de responsabilização.

4.3.4. Tão logo sejam percebidas eventuais falhas/erros nos sistemas entregues ou manutenidos eles deverão ser solucionados com a máxima
brevidade possível, observando os preceitos es�pulados no REQUISITOS TEMPORAIS em seu subtópico PRAZOS PARA ATENDIMENTO DE
MANUTENÇÕES CORRETIVAS.

4.3.5. Durante o período de garan�a, todas as despesas com técnicos para o atendimento serão custeadas pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou
2).

 

4.4. REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

4.4.1. Tais requisitos se aplicam somente à Fábrica de So�ware, Lote 1.

4.4.2. As demandas de manutenção adapta�va, perfec�va, corre�va e evolu�va serão executadas mediante emissão de uma OS – Ordem de Serviço
para sistema/aplica�vos, independentemente de terem sido desenvolvidos ou não pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA
DE SOFTWARE. A manutenção de sistemas/aplica�vos contemplará inclusões ou alterações em requisitos funcionais. As manutenções adapta�vas,
corre�vas, perfec�vas ou evolu�vas contemplam alterações de acordo com o respec�vo detalhamento, con�do na respe�va OS, quando emi�da, e
nas orientações técnicas que a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE receber da CONTRATANTE.

4.4.3. Para manutenções adapta�vas, corre�vas, perfec�vas ou evolu�vas em sistemas que não tenham sido implementados pela CONTRATADA PARA
A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, a CONTRATANTE deverá prestar as informações necessárias, bem como fornecer a
documentação existente para possibilitar a execução das a�vidades com antecedência de 30 (trinta) dias do encaminhamento da primeira OS de
manutenção do aplica�vo/sistema. Na hipótese de execução de OS de iden�ficação de requisitos, esse prazo não se aplica.
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4.4.4. Em se tratando de soluções desenvolvidas pela própria CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, não será
necessário o fornecimento prévio da documentação pela CONTRANTANTE antes do encaminhamento da ordem de serviço de manutenção evolu�va,
adapta�va, corre�va ou perfec�va.

4.4.5. O serviço de manutenção pode contemplar inclusões, alterações ou exclusões de um ou mais requisitos funcionais tanto em relação ao
sistema/aplica�vo existente quanto ao novo sistema/aplica�vo.

 

4.5. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO

4.5.1. Tais requisitos se aplicam a ambos os Lotes de Contratação (Lotes 1 e 2), respeitadas suas especificidades.

4.5.2. A capacitação será dividida em capacitação de métrica e capacitação de uso. A capacitação de métrica é de reponsabilidade da A CONTRATADA
PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE e a capacitação de uso é de responsabilidade da
CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

4.5.3. Ambas as capacitações, métrica e uso, ocorrerão sob a coordenação do Gestor do Contrato e da Seção de Desenvolvimento de Sistemas da
Diretoria de Telemá�ca, onde os recursos humanos da CONTRATANTE receberão capacitação para operação dos serviços contratados e entregues.

4.5.4. Os recursos materiais e humanos relacionados as capacitações dos servidores/fiscais da CONTRATANTE, métrica e uso, serão de
responsabilidade da RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), incluindo materiais necessários para a instrução, como quadro, tela, lousa de escrita ou
projeção e ainda qualquer outro recurso áudio visual; recursos de escrita de fácil percepção visual, tais com pincéis e projeções, blocos de anotação,
canetas, pastas, apos�la e qualquer material necessário para realização da capacitação; computador, com acesso à internet; carteiras individuais
acolchoadas, inclusive para canhotos; projetor de slides; outros materiais didá�cos julgados necessários e negociados entre as partes.

4.5.5. As instalações �sicas e recursos tecnológicos de uso nas capacitações serão providos e disponibilizados pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1
ou 2).

4.5.6.  Toda capacitação deverá ser realizada em horário normal de expediente da PMDF e previamente negociado entre as partes com antecedência
mínima de 10 dias corridos.

4.5.7. Todo o Serviço de Capacitação para policiais deverá ser ministrado por profissionais, providos pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), com
a devida capacidade e com experiência comprovada na área de atuação.

4.5.8. Os Cursos deverão ser ministrados em sala de aula fornecida pela RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), com as seguintes caracterís�cas
mínimas exigidas:

4.5.9.Espaço �sico suficiente para cada capacitação conforme abordado em tópico próprio, com ar-condicionado que ofereça temperatura confortável
aos instruídos e instrutores;

4.5.10. O espaço �sico deverá ser disponibilizado na região administra�va n.º 01, Brasília – DF. No caso de prédio empresarial que contenha
estacionamento priva�vo, a contratada deverá arcar com as despesas correspondentes ao número de alunos por turma que manifestarem a intenção
de uso do estacionamento.

4.5.11.A RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), deverá fornecer, nas instruções que perdurarem período igual ou maior a 04 (quatro) horas de
instrução, coffee break, para reposição das condições orgânicas dos alunos. Os itens do coffee break deverão ser apresentados e aprovados pela
CONTRATANTE.

4.5.12. Ao início da capacitação, a RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), deverá fornecer o material didá�co (impresso, encadernado e virtual) a
cada um dos alunos.

4.5.13. A RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2), deverá formatar e ministrar treinamento prá�co e teórico para capacitação dos usuários
designados pela CONTRATANTE. Entre os assuntos, deve-se constar a interação e manuseio do so�ware e demais aplica�vos auxiliares, além de
conhecimentos correlatos necessários para realização das operações u�lizando a solução eletrônica.

4.5.14. A RESPECTIVA CONTRATADA (LOTE 1 ou 2) deverá elaborar plano de capacitação, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis a par�r da
solicitação da CONTRATANTE.

4.5.15. A critério da CONTRATANTE, a capacitação poderá ser realizada através do sistema de videoconferência ou de forma presencial na sede da
CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

4.5.16. A carga mínima do respec�vo curso será de no mínimo 16 (dezesseis) horas.

4.5.17. Ao final da realização da capacitação, os par�cipantes deverão preencher uma avaliação de reação, fornecida pela CONTRATADA PARA A
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE e aprovada pela CONTRATANTE, sobre a qualidade da capacitação. Caso a média simples das
notas seja inferior a 7,0 (sete), a capacitação deverá ser ministrada novamente, à custa da CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
FÁBRICA DE SOFTWARE, durante a vigência do contrato.

4.5.18. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá emi�r cer�ficado para cada capacitação, ao término do
treinamento, devendo constar a carga horária efe�va.

4.5.19. A critério da CONTRATANTE outras demandas de Capacitação de Uso ou Métrica poderão ser solicitadas, além das especificadas nos tópicos
seguintes (a e b), onde serão observados a �tulo de compensação financeira o ANEXO C (Prazos e Níveis Mínimos de Serviço), na modalidade
Sustentação de Sistemas, especificamente no tópico 3 (Prazos Para Execução dos Serviços – Modalidade Sustentação de Sistemas) e o que mais for
per�nente no supramencionado Anexo.

4.5.20. Para remuneração das possíveis demandas extraordinárias de Capacitação de Uso ou Métrica previstas no item anterior, será u�lizada como
forma de remuneração o critério de Sustentação de So�ware, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Ponto de Função por dia de
treinamento, turno de 6h. Nesse caso, serão u�lizadas as instalações da CONTRATANTE.

4.5.21. Os valores porventura u�lizados em capacitações extraordinárias serão necessariamente debitados do quan�ta�vo de Pontos de Função sejam
eles, desenvolvidos, sustentados ou mensurados, ou seja, dos Pontos de Função da Fábrica de So�ware ou de Métrica, de maneira que o valor final do
contrato não seja majorado.

 

4.5.22. CAPACITAÇÃO DE USO

4.5.22.1. A capacitação de uso se aplica somente à CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE.

4.5.22.2. A capacitação de uso consiste em treinar equipes designadas pela Seção de Desenvolvimento de Sistemas a u�lizar de maneira adequada os
sistemas desenvolvidos ou que sofram manutenção pela Fábrica de So�ware.
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4.5.22.3. As capacitações de uso serão solicitadas por meio de Ordens de Serviço, sob demanda e deverão ocorrer quando da entrega de novos
produtos.

4.5.22.4. Os treinamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, sem ônus para a
CONTRATANTE, tendo em vista tratarem-se de serviços que, quando demandados, geram novos módulos, para os quais se torna necessário capacitar
os usuários indicados pela CONTRATANTE.

4.5.22.5. A capacitação uso deverá estar dimensionada para até 20 (trinta) pessoas por cada turma, para um máximo de 3 (três) turmas.

4.5.22.6. A critério da CONTRATANTE os treinamentos de uso poderão ser dispensados.

 

4.5.23. CAPACITAÇÃO DE MÉTRICA

4.5.23.1. A capacitação de métrica se aplica somente à CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO.

4.5.23.2. A capacitação de métrica consiste em treinar a Seção de Desenvolvimento de Sistemas da Diretoria de Telemá�ca e demais policiais por ela
designados a entender o processo de Contagem e Mensuração de So�ware, de maneira que seja possível aos integrantes da PMDF acompanhar e
fiscalizar de forma efe�va os artefatos entregues por AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2).

4.5.23.3. Neste repasse de conhecimento serão abordados os aspectos relacionados à prestação dos serviços, bem como os papéis e
responsabilidades.

4.5.23.4. Necessariamente o instrutor da capacitação de métrica deve possuir formação e cer�ficação em Análise e Contagem de Ponto de Função
conforme especificado no ANEXO D - Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida.

4.5.23.5. Independentemente de solicitação, a CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO se
compromete a providenciar já um primeiro treinamento de métrica para cumprir sua finalidade em até 10 (dez) dias após o envio do plano de
capacitação.

4.5.23.6. O plano de capacitação para a Capacitação de Uso deverá ser entregue em até 10 (dez) dias uteis da assinatura do contrato.

4.5.23.7. A capacitação de métrica deverá estar dimensionada para até 20 (vinte) pessoas, em uma única turma.

4.5.23.8. O curso ministrado pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO não terá nenhum custo
adicional.

4.5.23.9. A carga mínima do respec�vo curso será de no mínimo 16 (dezesseis) horas.

4.5.23.10. Caso a Seção de Desenvolvimento de Sistemas entenda que a qualidade da capacitação de métrica não tenha sido prestado a contento,
outros mais serão solicitados, às expensas da CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO, até que
haja efe�va transferência de conhecimento dos obje�vos do respec�vo curso.

 

4.6. REQUISITOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA A FÁBRICA DE SOFTWARE

4.6.1. Com o obje�vo de mi�gar os riscos inerentes às a�vidades executadas por profissionais inexperientes ou mal qualificados, a CONTRATANTE
indicará a formação e experiência mínima exigida para aqueles da CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE que
es�verem envolvidos na execução dos serviços contratados.

4.6.2. A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE deverá observar e atender estritamente os requisitos mínimos
es�pulados no ANEXO D – Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida do presente Termo de Referência.

4.6.3. Todos os profissionais envolvidos na execução das a�vidades da Fábrica de So�ware, tanto in loco na CONTRATANTE como na sede da
CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE, deverão possuir a formação e experiência mínima exigida no ANEXO D
– Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida.

4.6.4. Tais requisitos deverão ser atendidos e man�dos pela CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE SOFTWARE durante a
vigência do contrato.

4.6.5. A comprovação se dará conforme previsto e especificado no tópico 1.4 do ANEXO D – Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida.

 

4.6.6. REQUISITOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA A FÁBRICA DE MÉTRICA

4.6.6.1. Com relação à A CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁBRICA DE MÉTRICA E MENSURAÇÃO DE SOFTWARE, os perfis
profissionais mínimos exigidos deverão observar o disposto no ANEXO D – Perfil, Formação e Experiência Profissional Exigida deste Termo de
Referência.

4.6.6.2. Requisitos de Formação da equipe que projetará, implementará e implantará a Solução de TI

4.6.6.3. A linguagem padrão de desenvolvimento é JAVA e PHP.

4.6.6.4. Em caso de necessidade, poderá ser demandada sustentação em plataforma ASP.

4.6.6.5. As ferramentas e demais padrões tecnológicos adotados pela PMDF estão descritos no ANEXO E - Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas da PMDF, bem como no ANEXO M - Arquitetura Tecnológica e Por�ólio de Sistemas Sustentados -  e deverão ser observados.

 

4.7. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO

4.7.1. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão executar os serviços e entregar os produtos conforme metodologias, guias ou processos de
trabalho definidos pela PMDF.

4.7.2. AMBAS AS CONTRATADAS (LOTES 1 e 2) deverão observar e atender o ANEXO E - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da PMDF e
ANEXO F - Modelo de Operação e Atendimento de Demanda, do Termo de Referência e suas alterações para atendimento das demandas de so�ware
no processo de desenvolvimento de so�ware ou sustentação.

 

ANEXO B

PLANILHA DE CUSTOS/PESQUISA DE MERCADO
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS / PESQUISA DE MERCADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA FÁBRICA DE SOFTWARE

A Planilha 1 apresenta a formação de preços para a Fábrica de So�ware realizada através de pesquisas de mercado e com a
Administração Pública.

Planilha 1 - Formação de Preços - Média e Mediana (Mercado e Administração Pública)

Lote 1 - Fábrica de So�ware

      
Quantidade de Pontos de Função     10.000
      
Empresa (Mercado) Valor PF Total
CTIS  R$                                             875,39 8.753.900
STEFANINI  R$                                             956,83 9.568.300
CAST  R$                                             986,00 9.860.000
INFOSOLO  R$                                          1.015,00 10.150.000
      

Empresa (Administração Pública) UASG Pregão Valor PF Atualização Monetária (10/2018) Total

BASIS TECNOLOGIA 320004 0015/2017  R$    860,00  R$                     948,01  R$    8.600.000,00
CTIS 540007 001/2016  R$    724,36  R$                     794,10  R$    7.243.600,00
LIBERTY COMERCIO 110680 00011/2015  R$    897,00  R$                  1.020,02  R$    8.970.000,00
BASIS TECNOLOGIA 160076 0009/2015  R$    680,00  R$                     749,59  R$    6.800.000,00
BASIS TECNOLOGIA 193099 00017/2017  R$    619,00  R$                     685,90  R$    6.190.000,00
BASIS TECNOLOGIA 40003 061/2016  R$    544,50  R$                     591,76  R$    5.445.000,00
HITSS DO BRASIL SERVIÇOS 395001 002/2018  R$    519,58  R$                     519,58  R$    5.195.800,00
BASIS TECNOLOGIA 201004 002/2018  R$    488,09  R$                     488,09  R$    4.880.900,00
      
 Média do Ponto de Função (englobando todos os valores)  R$                     802,52  R$   8.025.225,00
 Mediana do Ponto de Função (englobando todos os valores)  R$                     875,39  R$   8.753.900,00

A escassez de preços de Fábricas de So�ware junto à Administração Pública impossibilitou que todas as atas de preços ob�das e
listadas na planilha acima fossem atuais. Não obstante, §3º, art. 2º, do Decreto Distrital 36.220 de 2014 possibilita que os valores u�lizados sejam
atualizados, desde que devidamente jus�ficados e presentes os respec�vos cálculos. Desta feita, e conforme orientação do Parecer Técnico
DLF/DALF/SAS (SEI 13063598), todos os valores ob�dos de Pregões Licitatórios de anos anteriores ao corrente ao foram devidamente atualizados
u�lizando como parâmetro o IGP-M (FGV) e como ferramenta o site Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil
(h�ps://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice). Todos os cálculos constam anexos ao processo de
aquisição.

Além do mais, o Despacho DLF/DALF/SAS (SEI 16322653) orientou que na metodologia de cálculos u�lizada para a obtenção da média e
da mediana fossem agrupados todos os valores da pesquisa mercadológica e dos preços públicos e a par�r deles calculados tanto a média quanto
mediana, e assim foi feito.

Conclusão: a formação de preços entre mercado e preços públicos para Fábrica de So�ware, considerando todos os valores ob�dos,
apontou que o valor médio do Ponto de Função Desenvolvido é de R$ 802,52 (oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) e a mediana é de
R$ 834,75 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Cumpre observar que o valor do Ponto de Função Sustentado, conforme
detalhado no Termo de Referência, será 3% (três por cento) do valor do Ponto de Função Desenvolvido.

 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS / PESQUISA DE MERCADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA FÁBRICA DE MÉTRICA

A Planilha 2 apresenta a formação de preços para Fábrica de Métrica realizada através de pesquisas de mercado e com a Administração
Pública.

Planilha 2 - Formação de Preços - Média e Mediana (Mercado e Administração Pública)

Lote 2 - Fábrica de Métrica

      
Quantidade de Pontos de Função     40.000
      
Empresa (Mercado) Valor PF Total
CAST  R$                                               30,00  R$   1.200.000,00
CTIS  R$                                               45,11  R$   1.804.400,00
EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO  R$                                               46,00  R$   1.840.000,00
FATTO  R$                                               60,00  R$   2.400.000,00
INFOSOLO  R$                                               76,20  R$   3.048.000,00
STEFANINI  R$                                               76,55  R$   3.062.000,00
ABRANTES  R$                                               78,00  R$   3.120.000,00
      
Empresa (Administração Pública) UASG PREGÃO Valor PF Atualização Monetária (10/2018) Total
FATTO 110680 00011/2015  R$      57,40  R$                       65,27  R$    2.296.000,00
EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO 395001 002/2018  R$      19,00  R$                       19,00  R$       760.000,00
DELTAPOINT 201004 002/2018  R$        9,85  R$                         9,85  R$       394.000,00
EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO 160076 009/2015  R$        8,41  R$                         9,38  R$       336.400,00
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 Média do Ponto de Função Contado (englobando todos os valores)  R$                       46,85  R$   1.874.036,36
 Mediana do Ponto de Função Contado (englobando todos os valores)  R$                       46,00  R$   1.840.000,00

A escassez de preços de Fábricas de Métrica junto à Administração Pública impossibilitou que todas as atas listadas na planilha acima
fossem atuais. Não obstante, §3º, art. 2º, do Decreto Distrital 36.220 de 2014 possibilita que os valores u�lizados sejam atualizados, desde que
devidamente jus�ficados e presentes os respec�vos cálculos. Desta feita, e conforme orientação do Parecer Técnico DLF/DALF/SAS (SEI 13063598),
todos os valores ob�dos de Pregões Licitatórios de anos anteriores ao corrente ao foram devidamente atualizados u�lizando como parâmetro o IGP-M
(FGV) e como ferramenta o site Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil
(h�ps://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice). Todos os cálculos constam anexos ao processo de
aquisição.

Além do mais, o Despacho DLF/DALF/SAS (SEI 16322653) orientou que na metodologia de cálculos u�lizada para a obtenção da média e
da mediana fossem agrupados todos os valores da pesquisa mercadológica e dos preços públicos e a par�r deles calculados tanto a média quanto
mediana, e assim foi feito.

Conclusão: a formação de preços entre mercado e preços públicos para Fábrica de Métrica apontou que o valor médio do Ponto de
Função Contado é de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e a mediana é de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS / PESQUISA DE MERCADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA FÁBRICA DE MÉTRICA

A Planilha 3 apresenta a formação de preços para Fábrica de Métrica e Métrica com os valores globais considerando apenas o menor
valor ob�do entre a média e a mediana.

Planilha 3 - Formação de Preços - Valor Global

Lote 1 (Fábrica de So�ware) e Lote 2 (Fábrica de Métrica)

   

Quan�dade de Pontos de Função Desenvolvidos  10.000

Quan�dade de Pontos de Função Sustantados  20.000

Quan�dade de Pontos de Função Contados  40.000

   

Média do Ponto de Função  R$    802,52  R$   8.025.225,00

Média do Ponto de Função Sustentado (3% do PF)  R$      24,08  R$      481.513,50

Mediana do Ponto de Função Contado  R$      46,00  R$   1.840.000,00

   

Valor Total Global dos 2 Lotes de Contratação  R$ 10.346.738,50

Conclusão: o valor final encontrado para o desenvolvimento de 10.000 (dez mil) Pontos de Função é de R$ 8.025.225 (oito milhões,
vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). O valor final encontrado para a sustentação de 20.000 (vinte mil) Pontos de Função é de R$
481.513,50 (quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos). O valor final para a contagem de 40.000 (quarenta mil)
Pontos de Função é de R$ 1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil reais). O valor final dos dois lotes de contratação (Fábrica de So�ware e
Métrica) considerando a Sustentação é de R$ 10.346.738,50 (dez milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta
centavos).

 

ANEXO C

PRAZOS E NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS

1. Introdução

1.1. Este ANEXO descrimina os prazos e o nível de serviço que deverá ser cumprido pela CONTRATADA para execução dos serviços de
desenvolvimento e sustentação de sistemas.

1.2. O desenvolvimento é de incumbência da Fábrica de So�ware de So�ware no atendimento das demandas de desenvolvimento sistemas,
bem como suas manutenções corre�vas e evolu�vas.

1.3. A sustentação também é de incumbência da Fábrica de So�ware compreendida pela manutenção corre�va, suporte ao usuário,
documentação de sistema, consultas técnicas, apuração especial, treinamento de usuário.

1.4. Excetuam-se das a�vidades de sustentação as manutenções corre�vas causadas por falhas no desenvolvimento de so�ware causadas pela
Fábrica de So�ware, detectadas em qualquer tempo. Tais falhas deverão ser cobertas pela garan�a, sendo sanadas segundo os prazos
estabelecidos no presente anexo. Porém, de nenhuma maneira gerarão ônus à CONTRATANTE.

1.5. Os prazos necessários para aferição dos Pontos de Função pela Fábrica de Métrica, bem como eventuais discrepâncias encontradas na
aferição em que a CONTRATANTE deva se imiscuir não serão computados no prazo da CONTRATADA e, consequentemente, não computado para
a aferição do Nível de Serviço.

2. Prazos Para Execução Dos Serviços – Modalidade Desenvolvimento De Sistemas

2.1. Os prazos para execução dos serviços da Modalidade Desenvolvimento de Sistemas, bem como manutenções corre�vas e evolu�vas serão
conforme tamanho funcional da demanda.

2.2  Na tabela abaixo constam o prazo em dias úteis em relação a quan�dade de ponto de função para demandas de Desenvolvimento ou
Manutenção Evolu�va.
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Prazo máximo para conclusão do serviço após emissão da OS em dias úteis

Tamanho do serviço em Ponto de Função Desenvolvimento, Manutenção Evolu�va

Inferior a 01 PF 05

Até 10 10

11 - 20 15

21 - 40 25

41 - 70 30

71- 100 40

Tabela 1: Prazos para Desenvolvimento ou Manutenção Evolu�va

2.3 Caso o tamanho do serviço ultrapasse os 100 Pontos de Função, ele seguirá no que passar, respec�vamente o previsto na tabela acima. A
�tulo exemplifica�vo: uma demanda com 200 PF terá como prazo máximo 80 dias, uma demanda com 140 PF prazo máximo de 65 dias.

2.4 Os prazos para execução do serviço Implantação de Sistema será conforme tabela abaixo, variando pelo tamanho funcional do sistema ou
funcionalidade a ser implantada.

Prazo máximo para conclusão do serviço após emissão da OS em dias úteis

Tamanho do sistema ou funcionalidade a ser implantada em Ponto de Função Implantação de Sistema

Inferior a 01 PF 01

Até 10 05

11 - 20 10

21 - 40 15

41 - 70 20

71- 100 25

Tabela 2: Prazos para execução do serviço de Implantação de Sistema

2.5 Caso o tamanho do sistema a ser implantado ultrapasse os 100 Pontos de Função, ele seguirá no que passar, respec�vamente o previsto na
tabela acima. A �tulo de exemplifica�vo: uma demanda de implantação com 200 PF terá como prazo máximo 50 dias, já uma demanda de
implantação com 140 PF terá prazo máximo de 40 dias.

3. Prazos Para Execução Dos Serviços – Modalidade Sustentação De Sistemas

3.1 Os prazos para execução dos serviços da Modalidade Sustentação de Sistemas será conforme tabela abaixo.

SERVIÇOS PRAZO PARA CONCLUSÃO

Manutenção Corre�va 06 (seis) horas corridas.

Suporte ao Usuário 08 (oito) horas corridas.

Documentação de Sistema 05 (cinco) dias úteis.

Consultas Técnicas 05 (cinco) dias úteis.

Apuração Especial 08 (oito) horas corridas.

Treinamento de Usuários Acordado na abertura da Ordem de Serviço.

Tabela 3: Prazos para execução das demandas de Serviços de Sustentação

4. Nível De Serviço

4.1 A CONTRATADA deverá cumprir os prazos e critérios de qualidade, conforme disposto no Termo de Referência e seus anexos. Caso contrário
será aplicada o Fator de Ajuste no Pagamento (FAP) correspondente e proporcional a falha come�da.

4.2 Os índices previstos serão verificados de forma individual e cumula�vamente. Assim, o FAP e sanções previstas são verificados para cada
índice individualmente.

4.3 O Nível de Serviço será apurado por conjunto de Indicadores de Nível de Serviço que irão auferir a qualidade observada nos entregáveis
assim como atendimento dos prazos.

4.4 Para fins de cálculos serão considerados até 02 (dois) dígitos após a vírgula decimal.

4.5 A CONTRATADA deverá prestar os serviços e atender aos níveis de qualidade e cumprimento de prazos estabelecidos pelos Indicadores de
Nível de Serviço conforme abaixo.

4.6 Indicadores de Nível de Serviço Aplicados para Modalidade de Desenvolvimento de Sistemas
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4.6.1 Índice de Defeitos de Qualidade (IDQ)

Índice de Defeitos de Qualidade (IDQ)

Finalidade: Mensurar a qualidade da entrega dos sistemas.

Instrumento de
Medição: Pela equipe técnica da fiscalização, a par�r de avaliação nas funcionalidades entregues ou em ferramentas de testes.

Periodicidade: Por entrega

Mecanismo de
Cálculo:

IDQ = ∑DIE / ∑PF

Onde:

IDQ: Índice de Defeitos de Qualidade;

DIE: Defeitos Iden�ficados na Entrega;

PF: Pontos de Função detalhados para o serviço.

Critérios de
Avaliação:

Será considerado DEFEITO qualquer desconformidade com a metodologia, processos, especificações negociais, padrões técnicos de
desempenho, arquiteturais, plataforma tecnológica estabelecidos pela PMDF.

Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IDQ (FAP_IDQ)

FAP_IDQ = 0%, para IDQ < = 0,05

FAP_IDQ = 5%, para IDQ > 0,05 

FAP_IDQ = 10%, para IDQ > 0,10 

Sanções Contratuais

Além do ajuste no faturamento, será aplicada sanção contratual, conforme critérios abaixo: 
IDQ > 0,15: Gravidade de Infração 01 
IDQ > 0,2: Gravidade de Infração 02

IDQ > 0,3: Gravidade de Infração 03

 

4.6.2 Índice de Desconformidades de Qualidade dos Artefatos (IDQA)

Índice de Defeitos de Qualidade dos Artefatos (IDQA)

Finalidade: Mensurar a qualidade da entrega dos artefatos ou documentação produzidos no processo de desenvolvimento.

Instrumento de
Medição: Pela equipe técnica da fiscalização, a par�r da verificação documental.

Periodicidade: Por entrega

Mecanismo de
Cálculo:

IDQA = ∑DIA / ∑IA

Onde:

IDQA: Índice de Desconformidade de Qualidade dos Artefatos;

DIA: Desconformidades Iden�ficadas nos Artefatos;

IA: Itens Avaliados.

Critérios de
Avaliação:

Entende-se por artefatos o conjunto de documentos/produtos produzidos no processo de so�ware. Ex: Caso de Uso, História
de Usuário, Modelo de Dados, Dicionário de Dados... etc.  
 

Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IDQA (FAP_IDQA)

FAP_IDQA = 0 %, para IDQA < = 0,10

FAP_IDQA = 5%, para IDQA > 0,10

FAP_IDQA = 10%, para IDQA > 0,20

Sanções Contratuais

Além do ajuste no faturamento, será aplicada sanção contratual conforme especificado abaixo: 
IDQA > 0,30: Gravidade de Infração 01 
IDQA> 0,35: Gravidade de Infração 02 
IDQA > 0,40: Gravidade de Infração 03

4.6.3 Índice de Desconformidades de Prazos (IDP)
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Índice de Desconformidades de Prazos (IDP)

Finalidade: Mensurar a pontualidade de entrega dos produtos.

Instrumento
de Medição: Pela equipe técnica da fiscalização, a par�r de registros no SGD-TI.

Periodicidade: Por entrega

Mecanismo de
Cálculo:

IDP = ∑AE / ∑PPS

Onde:  
IDP: Índice de Desconformidade de Prazos; 
AE: Atraso para Entrega; 
PPS: Prazo Previsto para o Serviço.

Critérios de
Avaliação:

Os dias de atraso não jus�ficados são calculados através da quan�dade de dias corridos existentes entre a data real de entrega e
a data de prevista para entrega, apresentada pela CONTRATADA sem jus�fica�va per�nente.

Para fins de cálculos, findo o prazo de entrega, serão computados os dias de finais de semana e feriados.  
As variáveis da formula poderão ser calculadas em dias ou horas, de acordo com o prazo previsto para o serviço. 
O prazo previsto para execução do serviço deverá estar declarado na Demanda.

Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IDP (FAP_IDP)

FAP_IDP = 0%, para IDP <= 0,20

FAP_IDP = 5%, para IDP > 0,20

FAP_IDP = 10%, para IDP > 0,25

Sanções Contratuais

Além do ajuste no faturamento, será aplicada sanção contratual conforme especificado abaixo: 
IDP > 0,30: Gravidade de Infração 01 
IDP > 0,35: Gravidade de Infração 02 
IDP > 0,40: Gravidade de Infração 03

4.6.4. Índice de Atraso para Manutenção Corre�va (IAMCEF)

 Índice de Atraso para Manutenção Corre�va Erro da Fábrica (IAMCEF)

Finalidade: Mensurar o atendimento das demandas de Manutenção Corre�va ocasionada por erros do desenvolvimento da
Fábrica de So�ware.

Instrumento de
Medição: Pela equipe técnica da fiscalização, a par�r de registros no SGD-TI.

Periodicidade: Mensal

Mecanismo de Cálculo:

IAMCEF = ∑DMCA / ∑DMC

Onde:

IAMCEF: Índice de Atraso para Manutenção Corre�va Erro da Fábrica;

DMCA: Demandas de Manutenção Corre�va entregues com Atraso; 

DMC: Total de Demandas de Manutenção Corre�va fechadas no Mês apurado.

Critérios de Avaliação: Serão computadas as demandas fechados entre o primeiro e o úl�mo dia do mês aferido. 

Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IAMC (FAP_IAMC)

FAP_IAMCEF= 0%, para IAMCEF <= 0,05

FAP_IAMCEF= 5%, para IAMCEF > 0,05

FAP_IAMCEF= 10%, para IAMCEF > 0,10

FAP_IAMCEF= 15%, para IAMCEF > 0,15

Sanções Contratuais

Além do ajuste no faturamento, será aplicada sanção contratual conforme especificado abaixo: 
IAMCEF > 0,20: Grau de Infração 01 
IAMCEF > 0,25: Grau de Infração 02 
IAMCEF > 0,30: Grau de Infração 03

 

4.7 Ajuste no Pagamento Aplicado à Modalidade de Desenvolvimento de Sistemas
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4.7.1 Para o cálculo do Fator de Ajuste no Pagamento (FAP), conforme aferição dos indicadores supracitados será aplicada a seguinte
fórmula:

FAP = FAP_IDQ + FAP_IDQA+ FAP_IDP + FAP_IAMCEF

Onde:

FAP = Fator de Ajuste no Pagamento

FAP_IDQ = Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IDQ

FAP_IDQA = Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IDQA

FAP_IDP = Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IDP

FAP_IAMCEF = Fator de Ajuste no Pagamento aplicado do IAMCEF

4.7.2 Cálculo do FATURAMENTO FINAL da DEMANDA DE DESENVOLVIMENTO (FFD) será conforme a seguinte fórmula:

FFD = (TPF - (TPF x FAP)) x Vlr_pf

Onde: 
FFD = Faturamento Final da Demanda 
TPF = Total de Pontos de Função Previstos

FAP = Fator de Ajuste no Pagamento 
Vlr_pf = Valor unitário do Ponto de Função contratado

 

4.8 Indicadores de Nível de Serviço Aplicados para Modalidade Sustentação de Sistemas

4.8.1  Índice de Atraso no Atendimento (IAA)

 Índice de Atraso no Atendimento (IAA)

Finalidade: Mensurar o atendimento das demandas de sustentação de sistemas dentro dos prazos definidos.

Instrumento de
Medição: Pela equipe técnica da fiscalização, a par�r de registros no SGD-TI.

Periodicidade: Mensal

Mecanismo de
Cálculo:

IIA = ∑DFA / ∑DFM

Onde:

IIA: Índice de Atraso no Atendimento;

DFA: Demandas Fechadas com Atraso;

DFM: Total de Demandas Fechadas no Mês apurado.

Critérios de
Avaliação:

Será computado neste indicador todas demandas para todos os �pos de serviços, exceto as demandas de serviço de
manutenção corre�va, que possui índice próprio. 

Serão computados os chamados fechados entre o primeiro e o úl�mo dia do mês aferido.

Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IAA (FAP_IAA)

FAP_IAA = 0%, para IAA < = 0,20

FAP_IAA = 5%, para IAA > 0,20

FAP_IAA = 10%, para IAA > 0,30

Sanções Contratuais

Além do ajuste no faturamento, será aplicada sanção contratual conforme especificado abaixo: 
IAA > 0,45: Gravidade de Infração 01 
IAA > 0,50: Gravidade de Infração 02 
IAA > 0,55: Gravidade de Infração 03

 

4.8.2 Índice de Atraso para Manutenção Corre�va (IAMC)

 Índice de Atraso para Manutenção Corre�va (IAMC)

Finalidade: Mensurar o atendimento das demandas de sustentação de sistemas dentro dos prazos definidos, especificamente
para os serviços de Manutenção Corre�va.

Instrumento de
Medição: Pela equipe técnica da fiscalização, a par�r de registros no SGD-TI.

Periodicidade: Mensal
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Mecanismo de
Cálculo:

IAMC = ∑DMCA / ∑DMC

Onde:

IAMC: Índice de Atraso para Manutenção Corre�va;

DMCA: Demandas de Manutenção Corre�va entregues com Atraso; 

DMC: Total de Demandas de Manutenção Corre�va fechadas no Mês apurado.

Critérios de
Avaliação: Serão computadas as demandas fechados entre o primeiro e o úl�mo dia do mês aferido. 

Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IAMC (FAP_IAMC)

FAP_IAMC= 0%, para IAMC <= 0,05

FAP_IAMC= 5%, para IAMC > 0,05

FAP_IAMC= 10%, para IAMC > 0,10

FAP_IAMC= 15%, para IAMC > 0,15

Sanções Contratuais

Além do ajuste no faturamento, será aplicada sanção contratual conforme especificado abaixo: 
IAMC > 0,20: Grau de Infração 01 
IAMC > 0,25: Grau de Infração 02 
IAMC > 0,30: Grau de Infração 03

 

4.8.3 Índice Global de Sa�sfação do Usuário (IGSU)

 Índice Global de Sa�sfação do Usuário (IGSU)

Finalidade:
Mensurar sa�sfação dos usuários nos atendimentos das demandas de sustentação de sistemas avaliadas.

Aferir o nível de sa�sfação dos usuários para DEMANDAS atendidas no período de sustentação.

Instrumento de Medição: Pela equipe técnica da fiscalização, a par�r de registros no SGD-TI.

Periodicidade: Mensal

Mecanismo de Cálculo:

IGSU = ∑DAN / ∑DFM

Onde:

IGSU: Índice Global de Sa�sfação do Usuário;

DAN: Demandas com Avaliação Nega�va; 

DFM: Total de Demandas Fechados no Mês apurado.

Critérios de Avaliação: Para este indicador serão consideradas como AVALIAÇÕES POSITIVAS: REGULAR, BOM ou ÓTIMO. 
E, serão consideradas como AVALIAÇÕES NEGATIVAS: RUIM.

Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IGSU (FAP_IGSU)

FAP_IGSU= 0%, para IGSU <= 0,05

FAP_IGSU= 5%, para IGSU > 0,05

FAP_IGSU= 10%, para IGSU > 0,10

FAP_IGSU= 15%, para IGSU > 0,15

Sanções Contratuais

Além do ajuste no faturamento, será aplicada sanção contratual conforme especificado abaixo: 
IGSU > 0,15: Grau de Infração 01 
IGSU >= 0,20: Grau de Infração 02 
IGSU >= 0,25: Grau de Infração 03

 

4.9 Ajuste no Pagamento Aplicado à Modalidade Sustentação de Sistemas

4.9.1 Para o cálculo do FATOR de AJUSTE no PAGAMENTO (FAP), conforme aferição dos indicadores supracitados será aplicada a seguinte
fórmula:

 

FAP = FAP_IAA + FAP_IAMC + FAP_IGSU
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Onde: 
FAP = Fator de Ajuste no Pagamento 
FAP_IAA = Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IAA 
FAP_IAMC = Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IAMC 
FAP_IGSU = Fator de Ajuste no Pagamento aplicado ao IGSU

 

4.9.2 Cálculo do FATURAMENTO FINAL DE SUSTENTAÇÃO (FFS) para a Modalidade Sustentação de Sistemas será conforme a seguinte
fórmula:

FFS = (TP_PFS - (TP_PFS x FAP)) x Vlr_pfs

Onde: 
FFS = Faturamento Final de Sustentação 
TP_PFS =Total de Pontos de Função Sustentados Previsto no Faturamento 
FAP = Fator de Ajuste no Pagamento 
Vlr_pfs = Valor unitário Ponto de Função Sustentado contratado

 

5. Faturamento Mensal

5.1 Cálculo do FATURAMENTO MENSAL (FM) para a CONTRATADA será conforme a seguinte fórmula:

FM = FFS + ∑FFD

Onde: 
FM = Faturamento Mensal

FFS = Faturamento Final de Sustentação 
FFD = Total de demanda finalizadas no mês e que tenha sido apurado o Faturamento Final da Demanda

 

ANEXO D

PERFIL, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EXIGIDA

 

1. FÁBRICA DE SOFTWARE

1.1 Perfil, formação e experiência profissional exigida para a Fábrica de So�ware

1.1.1 A CONTRATADA deverá atender e manter durante a vigência do contrato todas as exigências no que refere a formação e experiência
dos profissionais envolvidos na execução dos serviços.

1.1.2 Os profissionais serão enquadrados em perfis profissionais e cada perfil terá formação e experiência mínima exigida pela PMDF.

1.1.3 Os perfis relacionados são os que a PMDF considera como os mínimos necessários para a execução de todo o ciclo de
desenvolvimento e sustentação de sistemas, ou ciclo de vida do so�ware.

1.1.4 A comprovação da formação e experiência mínima dos profissionais que vierem a ser alocados para a prestação de serviços será feita
da seguinte maneira:

a) FORMAÇÃO: Por meio de diploma fornecido por ins�tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

b) EXPERIÊNCIA: O cargo e tempo serão verificados por meio de registros em carteira de trabalho ou contrato de empresas ou
órgãos públicos onde o profissional tenha trabalhado. As a�vidades realizadas no cargo serão verificadas por meio de currículo,
devidamente assinado pelo funcionário, ou declarações do empregador emi�dos em nome profissional.

c) CERTIFICAÇÃO: Cer�ficado emi�do por ins�tuição de reconhecimento público nacional ou internacional conforme cer�ficação
definida.

1.1.5 Os profissionais indicados para execução dos serviços deverão assumir um único perfil na execução do contrato, não sendo permi�do
que um profissional assuma mais de um perfil mesmo quando o profissional consiga comprovar formação e experiência mínima para mais
de um perfil.

1.1.6 Os Perfis previstos, formação e experiência profissional exigida para a execução do contrato estão descritos a seguir.

 

Perfil

Preposto Contratual

Atribuição

Profissional responsável pela gestão administra�va do contrato juntamente com o gestor e os fiscais da PMDF.

Coordenar as a�vidades administra�vas necessárias à gestão contratual. Manifestar o recebimento das Ordens de Serviço,
indicando a data e horário de seu recebimento.

Fazer a interlocução entre a PMDF e a direção da empresa.

Formação
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Nível superior completo em qualquer área de formação devidamente reconhecido pelo MEC.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em gestão de contratos com a Administração Pública ou Privada.

 

Perfil

Gerente de Projetos

Atribuição

Profissional responsável pela coordenação geral das células de projeto, orientando o esforço de trabalho necessário para a
entrega conforme as especificações definidas pela PMDF.

Responsável por estabelecer e implementar processos de gerenciamento de projetos de acordo com as metodologias e
processos definidos pela PMDF, visando garan�r que os projetos sejam entregues no prazo, dentro do orçamento, e em
conformidade com padrões de qualidade definido pela PMDF.

Coordenar a equipe de profissionais integrantes das células de projeto, sendo responsável por subs�tuir profissionais que não
estejam atendendo as expecta�vas de atendimento.

Interagir com os Líderes de Projetos indicados pela PMDF, no sen�do de atender as necessidades específicas de cada célula
de projeto.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC, ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga-horária mínima de 360 (trezentos e sessentas) horas, ou;

Pós-graduação em Gestão de Projetos com carga-horária mínima de 360 (trezentos e sessentas) horas.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em gestão de projetos de TI.

Cer�ficação

Cer�fied Scrum Master (CSM), emi�da pela Scrum Alliance; e

Cer�ficação Project Management Professional (PMP) em vigor, emi�da pelo Project Management Ins�tute (PMI),
comprovadas através de cópias auten�cadas dos cer�ficados.

 

 

 Perfil

Gerente de Sustentação

Atribuição

Responsável por coordenar e gerenciar as ações necessárias ao atendimento dos chamados de sustentação.

Dirigir e acompanhar os esforços de trabalho em uma base diária, iden�ficar as necessidades de recursos, realizar avaliação da
qualidade.

Coordenar a comunicação com o Órgão transparecendo o andamento e possíveis problemas verificados.

Responsável por estabelecer e implementar processos para o gerenciamento dos chamados de sustentação de sistemas de
acordo com as metodologias e processos definidos pela PMDF, visando garan�r que os serviços sejam executados no prazo e
em conformidade com padrões de qualidade definido pela PMDF.

Coordenar a equipe de profissionais integrantes da célula de operação con�nuada, sendo responsável por subs�tuir
profissionais que não estejam atendendo as expecta�vas de atendimento.

Interagir com os gestores de sistemas indicados pela PMDF, no sen�do de atender as necessidades específicas da célula de
operação.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.
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Experiência Profissional

Profissional Sênior em gestão de projetos de TI ou gestão de sustentação de sistemas.

Cer�ficação

Cer�ficação ITIL Founda�on e Cer�ficação ITIL Master.

 

 

Perfil

Analista de Sistemas

Atribuição

Responsável por levantar necessidades e requisitos com a área de negócio para o desenvolvimento de sistemas, analisar os
problemas e especificar as melhores soluções.

Responsável por recepcionar, analisar e dar trata�vas aos chamados de sustentação abertos pelos usuários da PMDF.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em Análise de Sistemas, Análise de Requisitos, Administração de Dados, Projeção ou equivalente.

 

Perfil

Desenvolvedor

Atribuição

Responsável por traduzir as especificações levantadas com a área de negócio em solução de sistema.

Seu foco é desenvolver as soluções conforme as necessidades técnicas e negociais levantadas e documentadas.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em Programação, Desenvolvimento de Sistemas.

 

Perfil

Analista de Dados

Atribuição

Responsável por criar e manter os modelos de dados corpora�vos, estrutura lógica e �sica, mantendo-os consistentes as
regras de negócio da PMDF.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Experiência Profissional
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Profissional Sênior em Analise de Dados (AD).

 

Perfil

Arquiteto de Solução para Sistemas

Atribuição

Responsável pela concepção, desenho e desenvolvimento arquitetural da solução de sistema.

Responsável por criar toda a estrutura do sistema a ser desenvolvido, bem como o que o sistema deverá fazer, responder e
como se comunicará com outros sistemas ou usuários.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em Programação ou Desenvolvimento de So�ware; e

Profissional Pleno em Arquitetura de So�wares com atuação em integração de sistemas e serviços.

 

Perfil

Designer de Interface - Web Designer

Atribuição

Responsável pela experiência do usuário na interação com os sistemas e pela iden�dade visual dos produtos ou serviços
digitais oferecidos pela PMDF;

Tratamento e criação de imagens gerais para sistemas, sí�os, manuais e outros a serem u�lizados no ambiente tecnológico da
PMDF.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas; e

Curso com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas em modelos de acessibilidade e usabilidade para desenvolvimento
de so�wares.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em Web Designer.

 

Perfil

Analista de Teste

Atribuição

Responsável pelo teste sistemá�co do sistema de forma a iden�ficar erros e definir os testes necessários;

Monitorar a abrangência dos testes e avaliar a qualidade geral ob�da no teste da solução de sistema;

Validar se a solução está tecnicamente íntegra e aderente funcionalmente às especificações funcionais e não-funcionais.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Experiência Profissional
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Profissional Sênior em Análise de Testes ou Gerência de Qualidade de So�ware.

Cer�ficação

CTFL - Cer�fied Tester Founda�on Level.

 

Perfil

Analista de Métricas

Atribuição

Responsável pela mensuração funcional do sistema pela técnica de Análise de Ponto de Função.

Formação

Nível superior completo na área de Tecnologia da Informação devidamente reconhecido pelo MEC ou;

Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em Análise de Métricas.

Cer�ficação

 Cer�fied Func�on Point Specialist (CFPS) do Interna�onal Func�on Point Users Group (IFPUG). A cer�ficação apresentada
deve ter no mínimo de 3 (três) anos, com vigência na data do atendimento.

1.2 Células de Atendimento

 

1.2.1 Com o obje�vo de melhorar a qualidade dos serviços prestados e consequentemente melhorar atendimento das Demandas de
Sistemas, a CONTRATADA deverá disponibilizar células de atendimento.

1.2.2 As células de atendimento são compostas por um quan�ta�vo mínimo de profissionais e perfis indicados pela PMDF. 

1.2.3 O profissional indicado para compor uma célula de atendimento não poderá compor ou ser compar�lhado com outras células de
projeto, independentemente do local de prestação de serviço.

1.2.4 Excetua-se a regra acima aos profissionais com perfil de Analista de Dados, Arquiteto de Solução para Sistemas, Designer de Interface
- Web Designer e Analista de Teste que, conforme necessidade, poderão dar suporte para outras Células de Atendimento no que se refere
ao domínio de conhecimento técnico de cada perfil.

1.2.5 A PMDF requisitará formalmente a disponibilização das células de atendimento conforme necessidade e planejamento interno.

1.2.6 A CONTATADA deverá ter capacidade para disponibilizar os profissionais para compor as células de projeto em no máximo 15 (quinze)
dias úteis após formalização da requisição por parte da PMDF.

1.2.7 As células de atendimento serão classificadas como Células de Operação Con�nuada e Células de Projeto.

 

1.3 Célula de Operação Con�nuada

1.3.1 A Célula de Operação Con�nuada será responsável pelo atendimento das Demandas de Sustentação de Sistemas, para os sistemas
indicados na OSM como em sustentação, pelas eventuais Demandas de Desenvolvimento no que se refere aos serviços de Manutenção
Evolu�va para os sistemas em produção, além de apoiar a PMDF na definição, operação e evolução do padrão tecnológico e processos
internos.

1.3.2 Após assinatura do contrato, CONTRATADA deverá montar equipe de profissionais e apresentar para a PMDF em prazo previsto neste
instrumento.

1.3.3 Considerando o viés não planejado e o caráter de urgência no atendimento inerente às Demandas de Sustentação de Sistemas, os
profissionais indicados para compor a Célula de Operação Con�nuada deverão ficar alocados na PMDF.

1.3.4 A CONTRATADA poderá, conforme necessidade de atendimento do nível de serviço, ampliar a quan�dade de profissionais e perfis
que compõe a Célula de Operação Con�nuada.

1.3.5 Caso a PMDF não tenha infraestrutura e insumos de suporte necessários para comportar os profissionais nas instalações da PMDF,
poderá ser autorizada alocação dos profissionais nas dependências da CONTRATADA.

1.3.6 A Célula de Operação Con�nuada deverá ser composta, minimamente, pelos seguintes perfis profissionais:

Perfil Profissional Quan�ta�vo Mínimo de profissionais

Gerente de Sustentação 01

Analista de Sistema 04



29/05/2019 SEI/GDF - 23005383 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27442753&infra_sist… 62/87

Desenvolvedor 04

Analista de Dados 01

Arquiteto de Solução para Sistemas 01

Designer de Interface - Web Designer 01

Analista de Teste 01

 

 

 

Figura 1 – Ilustração da Célula de Operação Con�nuada

1.3.7 Os profissionais que integrarem a Célula de Operação Con�nuada não poderão ser compar�lhados com as Células de Projetos exceto os
profissionais com perfil de Analista de Dados, Arquiteto de Solução para Sistemas, Designer de Interface - Web Designer e Analista de Teste que,
conforme necessidade, dar suporte técnico para as Células de Projeto no que se refere ao domínio de conhecimento técnico de cada perfil.

1.3.7.1 Do Líder de Operação Con�nuada

a) Para cada sistema em produção a PMDF irá indicar responsável denominado de Líder de Operação Con�nuada. Responsável pelo
acompanhamento das Demandas de Sustentação eventuais Demandas de Desenvolvimento no que se refere aos serviços de
Manutenção Evolu�va para os sistemas em produção.

b) Responsável pela interlocução com os profissionais da Célula de Operação Con�nuada realizando a priorização e repasse das
Demandas de Desenvolvimento e coordenação das Demandas de Sustentação junto as áreas de negócio da PMDF.

c) O Líder de Operação Con�nuada indicado pela PMDF será responsável também por resolver qual impedimento técnico ou
gerencial junto à CONTRATANTE no sen�do de atender as demandas de sustentação.

 

1.4. Célula de Projeto 

1.4.1 Conforme ciclo de desenvolvimento e planejamento de projeto, a Célula de Projeto será responsável pelo atendimento das
Demandas de Desenvolvimento de Sistemas do projeto de sistemas, bem como manutenções corre�vas e evolu�vas.

1.4.2 Considerando o viés planejado e o caráter não emergencial no atendimento, inerente às Demandas de Desenvolvimento de Sistemas,
os profissionais indicados para compor as Células de Projeto deverão ficar alocados nas instalações da CONTRATADA, porém, os
profissionais deverão estar comunicáveis a acessíveis para reuniões quando for necessário.

1.4.3 Caso a CONTRATANTE entenda necessário poderá requerer que determinada célula de projeto funcione nas instalações da PMDF.

1.4.4 Reuniões de levantamento de requisitos ou entendimento de necessidades junto as áreas de negócio da PMDF, serão realizadas na
PMDF.

1.4.5 Fica a cargo da CONTRATADA os custos com deslocamentos dos profissionais para a PMDF.

1.4.6 A PMDF irá no�ficar a CONTRATADA sobre o início de projeto de sistemas e a CONTRATADA deverá montar equipe de profissionais e
apresentar para a PMDF em prazo previsto neste instrumento.

1.4.7 Durante a execução do CONTRATO a CONTRATADA deverá ter e manter capacidade para disponibilizar até 05 (cinco) Células de
Projeto, conforme critérios de perfis e quan�ta�vo mínimos de profissionais descritos neste instrumento.

1.4.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar os profissionais para compor Célula de Projeto e esses profissionais não poderão ser
compar�lhados com outras Demandas de Desenvolvimento de Sistemas de outros projetos, Demandas de Desenvolvimento referente a
Manutenção Evolu�va para os sistemas em produção e com Demandas de Sustentação.
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1.4.9 As Células de Projetos serão gerenciadas e coordenadas por profissional da CONTRATADA com perfil de Gerente de Projetos,
responsável pelas ações necessárias junto à CONTRATADA para resolver qual impedimento técnico ou gerencial afim garan�r a execução do
projeto.

1.4.10 A PMDF irá no�ficar a CONTRATADA sobre o fim de desenvolvimento de projeto e após formalização de fim de projeto, por parte da
PMDF, a CONTRATADA poderá desmobilizar a equipe de profissionais que compunha a Célula de Projeto e realoca-los em outras frentes
conforme bem entender.

1.4.11 Cada Célula de Projeto deverá ser composta, minimamente, pelos seguintes perfis profissionais:

Perfil Profissional Quan�ta�vo Mínimo de profissionais

Gerente de Gerente de Projetos 01

Analista de Sistema 01

Desenvolvedor 02

 

Figura 2 – Ilustração da Célula de Projetos

 

 

14.11.1 Do Líder de Projeto

a) Para cada Projeto de Sistemas a PMDF irá indicar responsável pelo projeto denominado de Líder de Projeto, responsável pela
condução, interlocução com as Células de Projetos e com o Gerente de Projetos da CONTRATADA.

b) O planejamento do projeto, priorização e repasse das Demandas de Desenvolvimento e coordenação do projeto junto as áreas de
negócio da PMDF será executado pelo Líder de Projeto.
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 c) O Líder de Projeto indicado pela PMDF será responsável também por resolver qual impedimento técnico ou gerencial junto à
PMDF.

 

1.5 Outras definições sobre a Fábrica de So�ware

 

1.5.1 A CONTRATADA deverá indicar um profissional como perfil de Preposto Contratual. Esse profissional não poderá compor as Células de
Atendimento e os profissionais que compõem as Células de Atendimento não poderão executar as a�vidades inerentes ao perfil de
Preposto Contratual.

1.5.2 O Preposto Contratual não precisará ficar alocado na PMDF, porém deverá manter disponível contato com os fiscais ou gestor do
contrato em caso de necessidade.

1.5.3 Considerando a sazonalidade das a�vidades inerentes ao perfil Analista de Métricas, o profissional indicado para esse perfil não irá
integrar as Células de Atendimento e os profissionais que compõem as Células de Atendimento não poderão executar as a�vidades
inerentes ao perfil de Analista de Métricas.

1.5.4 O Analista de Métricas não precisará ficar alocado na PMDF, porém deverá manter disponível contato com os fiscais ou gestor do
contrato.

 

 

 

2 FÁBRICA DE MÉTRICA

2.1 Perfil, formação e experiência profissional exigida para a Fábrica de Métrica

 

2.1.1 A CONTRATADA deverá atender e manter durante a vigência do contrato todas as exigências no que refere a formação e experiência
dos profissionais envolvidos na execução dos serviços.

2.1.2 Os profissionais serão enquadrados em perfis profissionais e cada perfil terá formação e experiência mínima exigida pela PMDF.

2.1.3 Os perfis relacionados são os que a PMDF considera como os mínimos necessários para a execução das a�vidades de contagem de
Ponto de Função.

2.1.4 A comprovação da formação e experiência mínima dos profissionais que vierem a ser alocados para a prestação de serviços será feita
da seguinte maneira:

a) FORMAÇÃO: Por meio de diploma fornecido por ins�tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

b) EXPERIÊNCIA: O cargo e tempo serão verificados por meio de registros em carteira de trabalho ou contrato de empresas ou
órgãos públicos onde o profissional tenha trabalhado. As a�vidades realizadas no cargo serão verificadas por meio de currículo,
devidamente assinado pelo funcionário, ou declarações do empregador emi�dos em nome profissional.

c) CERTIFICAÇÃO: Cer�ficado emi�do por ins�tuição de reconhecimento público nacional ou internacional conforme cer�ficação
definida.

2.1.5 Os profissionais indicados para execução dos serviços deverão assumir um único perfil na execução do contrato, não sendo permi�do
que um profissional assuma mais de um perfil mesmo quando o profissional consiga comprovar formação e experiência mínima para mais
de um perfil.

2.1.6 Os Perfis previstos, formação e experiência profissional exigida para a execução do contrato estão descritos a seguir.

 

 

 

Perfil

Preposto Contratual

Atribuição

Executar a gestão geral do contrato por parte da Contratada;

Ser o preposto da CONTRATADA para receber as correspondências e as in�mações do CONTRATANTE;

Informar ao CONTRATANTE, na assinatura do contrato, por meio de correspondência, nome, CPF e iden�dade dos profissionais
que irão atuar no contrato;

Informar ao CONTRATANTE, imediatamente, o nome dos profissionais que não necessitarem mais acessar as dependências do
CONTRATANTE, e devolver o crachá de acesso respec�vo em até 3 (três) dias úteis;

Assegurar de que as determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas junto aos profissionais alocados à execução dos
serviços e à Liderança Técnica;

Informar o CONTRATANTE sobre problemas de qualquer natureza que possam impedir o andamento normal dos serviços;

Elaborar e apresentar relatórios gerenciais dos serviços demandados, contendo detalhamento dos serviços executados e em
andamento e demais informações necessárias ao acompanhamento e avaliação da execução das Ordens de Serviço, conforme
periodicidade, modelos e padrões definidos na Transição Contratual Inicial e eventuais acréscimos e alterações posteriores.

Formação
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Nível superior completo em qualquer área de formação devidamente reconhecido pelo MEC.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em gestão de contratos com a Administração Pública ou Privada.

 

Perfil

Analista de Pontos de Função

Atribuição

Contar os Pontos de Função das demandas de desenvolvimento e manutenção atribuídas à Fábrica de So�ware.

Formação

Nível superior completo em qualquer área de formação devidamente Curso superior completo reconhecido pelo MEC, na área de
informá�ca ou qualquer curso superior com especialização (Pós-graduação Lato Sensu) na área de informá�ca;

Cer�ficação: Cer�ficação CFPS (Cer�fied Func�on Point Specialist), concedida pelo IFPUG. A cer�ficação apresentada deve ter no
mínimo de 3 (três) anos, com vigência na data do atendimento.

Experiência Profissional

Profissional Sênior em a�vidades de mensuração de produtos de so�ware com a u�lização da técnica de Análise de Pontos de
Função.

 

 

2.2 Outras definições sobre a Fábrica de Métrica

 

2.2.1 A CONTRATADA deverá indicar um profissional como perfil de Preposto Contratual. O qual não precisará ficar alocado na PMDF,
porém deverá manter disponível contato com os fiscais ou gestor do contrato em caso de necessidade.

2.2.2 O Analista de Métricas não precisará ficar alocado na PMDF, porém deverá manter disponível contato com os fiscais ou gestor do
contrato.

 

ANEXO E

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA PMDF

1. INTRODUÇÃO 

Este documento tem o propósito de descrever e norma�zar o processo de desenvolvimento, manutenção e testes de sistemas de
informação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) aqui descrita envolve diferentes
processos, dentre os quais o processo para desenvolvimento de novos sistemas, baseado no SCRUM, modelo de desenvolvimento ágil amplamente
u�lizado e consagrado no mercado mundial, além de adaptações e outras técnicas complementares, incluindo os processos de sustentação de
sistemas e de realização de manutenções evolu�vas de pequeno porte.

Nas seções a seguir, serão detalhados, dentre outros aspectos, o processo principal de desenvolvimento baseado em SCRUM,
denominado Processo de Desenvolvimento Ágil (PDA) e os processos auxiliares, denominados Processo de Sustentação de Sistemas (PSS) e Processo
de Evolução de Pequeno Porte (PEP).

 

2. DEFEITOS DE SOFTWARE

Com efeito na aceitação de entregas, estão definidos nesta seção os níveis de cri�cidade dos defeitos de so�ware, cujo conceito se
estende a quaisquer dos processos em questão.

2.1. Defeito Impedi�vo.

a) De caráter crí�co, que envolve situações tais como:

b) A impossibilidade de conclusão de um fluxo principal;

c) Inoperância de integrações externas essenciais ao sistema;

d) Divergência de regra de negócio em relação à especificação, que impossibilite o uso do sistema;

e) Performance ou tempo de resposta em nível que impossibilite o uso do sistema;

f) Corrupção de múl�plos registros de dados em produção.

2.2.Defeito não impedi�vo.

De caráter regular, envolve situações tais como:

 

a) Dificuldades para concluir fluxos não essenciais do sistema e validações inconsistentes;
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b) Integrações não crí�cas inoperantes;

c) Ausência de parâmetros ou tabelas de domínio que dificultem o uso do sistema;

d) Não-conformidades de layout e aspectos ineficientes de usabilidade;

e( Inconsistências de massa de dados para homologação que dificultem os testes do sistema;

3.PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL (PDA/PMDF)

Nesta seção é descrito o processo de desenvolvimento ágil baseado em SCRUM, que é u�lizado para o desenvolvimento de novos
sistemas e também para as evoluções elencadas como projeto, que �picamente são evoluções de maior porte e/ou de alta cri�cidade, e cuja
categorização fica a cargo da Seção de Desenvolvimento de Sistemas (SDS). O PDA/PMDF tem como principais valores:

Interação e confiança entre os par�cipantes;

Janela fixa de tempo para cada ciclo de desenvolvimento;

Adaptação rápida às mudanças;

Documentação concisa e obje�va;

Entrega rápida de produtos e sa�sfação das áreas de negócios;

Revisão e melhoria con�nuas no processo.

 

Neste contexto, os produtos são con�nuamente incrementados, agregando valor à área de negócio desde os primeiros ciclos de
desenvolvimento. O foco na documentação é reduzido, mas se mantém um conjunto de artefatos plenamente sa�sfatório para exprimir o sistema em
termos documentais. Por fim, todo o trabalho é con�nuamente avaliado e monitorado, de forma que melhorias são aplicadas constantemente nas
experiências entre os par�cipantes.

3.1. Terminologia adotada para o PDA/PMDF

Backlog – coleção de funcionalidades definidas pelo cliente e que geram valor para o negócio;

Sprint – iteração no processo de desenvolvimento, na qual é produzida uma parte do sistema, previamente definida pelo cliente;

Kanban – técnica u�lizada em processos industriais que consiste no simples mapeamento das a�vidades, e as unidades de trabalho
responsáveis por elas, sendo aqui aplicada ao desenvolvimento de so�ware através do Quadro Kanban de a�vidades;

História de usuário – é a descrição de de funcionalidade do ponto de vista do cliente, e que normalmente representa uma
funcionalidade do sistema.

3.2.Papéis do PDA/PMDF

3.2.1. Product Owner (PO) (“Dono” do Produto) - É o representante da área de negócios PMDF, responsável por:

Conhecer as necessidades relacionadas ao sistema;

Definir a visão do produto;

Descrever, priorizar e refinar as necessidades con�nuamente;

Estar disponível para dúvidas e ques�onamentos do �me de desenvolvimento;

Par�cipar das reuniões de demonstração de Sprints e;

Decidir pela aceitação e validação das entregas.

3.2.2. Scrum Master - É o representante da área de desenvolvimento de sistemas responsável por:

Gerenciar os trabalhos e processos relacionados com o desenvolvimento dos Sprints;

Priorizar e remover os impedimentos da equipe de desenvolvimento;

Garan�r que a equipe u�lize corretamente a MDS;

Evitar que membros da equipe implementem hierarquias;

Facilitar e garan�r as reuniões.

Reforçar os fundamentos do processo e garan�r a correta execução das tarefas;

Garan�r apoio ao Product Owner na priorização e demais a�vidades relacionadas às necessidades do produto, inclusive com o
aprofundamento no entendimento do negócio;

Definição de datas relacionadas ao plano de releases[1];

Acompanhamento e discussão das a�vidades com a equipe de desenvolvimento diariamente, inclusive com inspeção dos
resultados diários;

Par�cipar das reuniões de demo e retrospec�va de Sprints;

Decidir pela homologação técnica de entregas;

Definir questões que envolvam caráter técnico;

Apoiar na resolução de conflitos e dificuldades da equipe contratada.

3.3. Visão Geral do Processo

Neste processo foi definida uma fase de Iniciação, onde se busca representar a visão inicial do produto. Após sua conclusão, se inicia a execução
cíclica das Sprints, onde cada Sprint é composta de 3 fases: Discovery, que contempla o refinamento das histórias de cada ciclo; Delivery, que

contempla a construção e implantação do produto planejado; e a Homologação, onde o Product Owner verifica em detalhes o produto entregue. Esta
visão
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Figura 1 – Fases do PDA/PMDF

 

Aproximando o processo e decompondo as fases envolvidas, é possível observá-lo através de uma perspec�va mais detalhada (Figura
2). A iniciação, abrangendo a definição de visão do produto, compreende, em linhas gerais, os obje�vos do sistema a ser desenvolvido, premissas
arquiteturais, além do conjunto inicial previsto de histórias de usuário (backlog do produto), um plano de releases e demais necessidades de caráter
não-funcional iden�ficadas pela área demandante.

    

Figura 2 – Visão Geral Detalhada do PDA

 

Uma vez concluída a iniciação, o ciclo de Sprints começa a ser executado. Cada Sprint possui um conjunto de histórias selecionadas
(Backlog da Sprint), que são refinadas (Discovery), e que através de incrementos diários, é concluída com um produto entregue contendo estas
histórias planejadas (Delivery). Este fluxo permanece até que o produto seja completamente construído.

3.4. Fase de Iniciação

A fase de iniciação, com duração fixa de uma semana, é a primeira fase do projeto, onde se busca nivelar as necessidades e a�ngir um
consenso entre todos os envolvidos sobre qual produto deverá ser desenvolvido. A Figura 3 ilustra as etapas e artefatos detalhados da fase de
iniciação.

3.4.1. Documento de Visão do Produto - A visão do produto é um documento contendo a missão do sistema a ser desenvolvido, os conceitos básicos
relacionados à sua área de negócio, as necessidades que jus�ficam seu desenvolvimento e macro obje�vos a serem cumpridos. Além disso, devem
estar explicitados requisitos arquiteturais específicos e demais informações de cunho geral relacionadas à visão do sistema.
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Figura 3 – Fase de Iniciação

3.4.2. Definição de Regras de Negócio

Após a delimitação da visão do produto, devem ser elencadas as principais regras de negócio relacionadas ao sistema. Tais regras tem
grande importância para entender premissas concretas que orientem o levantamento do Backlog do Produto. Estas regras devem ser revisadas,
ampliadas e aprimoradas a cada fase de Discovery.

3.4.3.Estabelecimento do Backlog do Produto

O backlog do produto é uma lista de todas as histórias que devem ser necessárias na construção do produto, de maneira ordenada por
prioridade. É de responsabilidade do Product Owner elicitar[2] estas histórias, e priorizá-las de maneira que a ordem do backlog reflita o grau de
importância de cada história.

Este artefato deve estar em constante evolução e ser passível de alterações. A versão concluída na iniciação reflete uma visão geral das
funcionalidades que o produto deve conter, de forma a delimitar uma noção de escopo para o projeto. Inclusão e exclusão de necessidades é algo
comum e ro�neiro, cuja revisão é realizada a cada Sprint. Além do exposto, constam no backlog do produto eventuais correções necessárias e
também alterações de funcionalidades existentes.

3.4.4.Artefatos Resultantes

Os artefatos resultantes da fase de Iniciação são:

Documento de Visão;

Backlog do Produto.

Figura 4 – Sprints e Releases



29/05/2019 SEI/GDF - 23005383 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27442753&infra_sist… 69/87

3.5. Fase de Discovery

A fase de Discovery, que é executada a cada Sprint e tem duração es�mada de 2 semanas corridas, compreende a etapa relacionada ao
planejamento do conteúdo de cada Sprint, e consequentemente, com o refinamento deste conteúdo. Para isso, são realizadas algumas etapas,
descritas a seguir.

3.5.1. Revisões da Visão, Backlog do Produto e Regras de Negócio

A cada Discovery, é realizada uma revisão da Visão do Produto, com o intuito de verificar se a missão, premissas e caracterís�cas gerais
estão man�dos conforme foi planejado no início do projeto. Em adição, o backlog do produto também é revisado, tal que novas histórias possam ser
incluídas, além de permi�r-se a repriorização das histórias existentes, ou mesmo a exclusão de histórias que não se façam mais necessárias. Por
úl�mo, devem ser revisadas também as regras de negócio do sistema, modificando-se regras existentes ou incluindo-se novas regras. Esta fase
�picamente envolverá até 4 horas.

3.5.2.Planejamento de Discovery

Faz-se necessário, após a ra�ficação do conteúdo de backlog e visão do produto, realizar o planejamento de Discovery da Sprint a ser
executada. Neste caso, a equipe se reúne com o PO e Scrum Master para definirem juntos as histórias a serem elencadas como obrigatórias e
opcionais naquela Sprint. A quan�dade de histórias deve ser ajustada de acordo com a produ�vidade da equipe. A produ�vidade tende a melhorar à
medida em que o �me compreende mais profundamente o sistema.

Delimitado o escopo aproximado da Sprint, deve haver uma contagem es�mada das funcionalidades previstas, para que verificar se há
viabilidade na realização das histórias selecionadas. Es�ma-se, para esta fase, até 4 horas de trabalho.

3.5.3. Refinamento do Backlog da Sprint e Modelo de Dados

Uma vez definidas as histórias que devem compreender o backlog da Sprint, estas devem ser refinadas em conjunto com o Product
Owner. Nesta fase, haverá reuniões envolvendo toda a equipe para o amplo registro e entendimento de cada história, além da geração do modelo de
dados atualizado que reflita aquilo que foi elicitado pela equipe.

Várias técnicas podem ser u�lizadas neste período de refinamento, incluindo Entrevistas, Brainstorming e Proto�pação. Não há artefato
documental a ser desenvolvido após a conclusão da fase, ou seja, todos são desenvolvidos em tempo real e de forma incremental, juntamente com o
PO, de forma que a conclusão da fase já tem documentação auto-homologada.

Juntamente com as histórias, devem ser trazidos os critérios de aceitação providos pelo PO, que serão transformados em testes
unitários na fase de Delivery. Além destes, também será considerada a necessidade, em determinadas histórias de usuário, dependendo da cri�cidade
e complexidade das regras de negócio, que sejam feitos Testes Funcionais Automa�zados de acordo com tais critérios de aceitação, u�lizando
ferramenta padronizada pela SDS. Tipicamente, esta etapa deve durar até 9 dias úteis de trabalho. Na Figura 5, é possível visualizar a sequência e
duração de cada etapa do Discovery.

Figura 5 – Fase de Discovery

3.5.4. Artefatos resultantes

Os artefatos resultantes da fase de Discovery são:

Visão, Backlog e Regras de Negócio atualizados;

Histórias de Usuário refinadas, com protó�pos de tela e critérios de aceitação, além da indicação de necessidade de testes
funcionais automa�zados;

 

3.6. Fase de Delivery

A fase de Delivery, que também é executada a cada Sprint logo após a fase de Discovery, também tem como prazo fixo duas semanas
corridas, e compreende a construção das necessidades pactuadas no planejamento da Sprint, ou seja, envolve a codificação e a entrega de um
incremento do produto que está sendo tratado no projeto ágil. Para isso, são realizadas algumas etapas, descritas a seguir.

3.6.1. Planejamento de Delivery
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No planejamento do delivery, as histórias da Sprint são subdivididas em tarefas, que são distribuídas entre os integrantes do �me. Há
um planejamento de metas de curto prazo para cada tarefa, para que possa se alcançar a construção do produto que será realizada através de um
planning poker.

3.6.2. Criação de Testes Unitários

Os testes unitários consistem em testar toda aplicação para validar os dados de entrada e saída do sistema afim de tornar a aplicação
mais segura.

3.6.3. Implementação das Histórias de Usuário

Como obje�vo principal do Sprint, serão implementadas as tarefas planejadas de forma a se sa�sfazer as necessidades expressas nas
histórias de usuário previstas para a Sprint.

3.6.4. Criação de Testes Funcionais Automa�zados

Esta etapa diz respeito à construção dos testes funcionais automa�zados que podem ter sido planejados para a Sprint. Os testes
funcionais serão desenvolvidos u�lizando ferramenta que esteja padronizada pela SDS.

3.6.5. Execução de Testes

Antes de liberar o incremento do produto previsto na Sprint, a contratada deve executar os testes desenvolvidos para as histórias em
questão, de forma que relatórios com o resultado da execução dos testes estejam disponíveis para verificação por parte da SDS.

3.6.6. Pré-Homologação

Nesta etapa, a SDS recebe oficialmente o produto para uma pré-homologação, que tem como finalidade verificar:

Se o produto entregue atende ao checklist para admissão, conforme subseção a seguir;

Se todas as histórias planejadas na Sprint estão contempladas no produto entregue;

Se há defeitos de natureza impedi�va.

3.6.6.1. Definição de PRONTO (Checklist de Admissão do Produto)

Qualquer produto enviado para homologação por parte da SDS deve atender a uma série de critérios para sua admissão à implantação
em ambiente de homologação, sem os quais o produto é rejeitado de imediato. Tais critérios estão listados a seguir:

Código-fonte subme�do ao controle de versões da SDS;

Existência de testes unitários e do Relatório de Testes;

Existência de scripts de banco de dados com dicionário de dados embu�do nos metadados (ausência apenas quando não houver
mudança no modelo de dados)

Existência de arquivo para geração de Build.

Existência de Manual de Implantação, conforme modelo disponível na MDS.

Existência de Manual do Usuário, conforme modelo disponível na MDS.

3.6.6.2. Aceitação da Demanda

Após realizar a inspeção do produto quanto à sua admissibilidade (item anterior), o Product Owner, deverá:

Executar testes funcionais automa�zados que tenham sido solicitados, e consequentemente verificar se estão corretamente
implementados ou mesmo se existem, além de observar os resultados da execução;

Executar testes unitários ou verificar relatórios de execução destes, que possam envolver porções crí�cas do produto;

Realizar alguns testes funcionais, pelo menos nos principais fluxos do produto entregue.

Após a realização destes testes, pode se proceder a uma das ações a seguir:

Rejeição: caso sejam percebidos defeitos de natureza impedi�va em alguma história implementada ou não tenha coberto o escopo
planejado de tal forma que a entrega não seja passível de aceitação;

Aceitação parcial: caso a demanda possua alguns defeitos significa�vos de natureza não-impedi�va ou não tenha coberto o escopo
planejado de tal forma que ainda seja passível de aceitação;

Aceitação integral: caso a demanda esteja em nível de qualidade tal que não sejam percebidos defeitos significa�vos, bem como
envolva cumprimento do escopo planejado.

Os defeitos percebidos na rejeição e na aceitação parcial devem obrigatoriamente fazer parte de um item de backlog da próxima
Sprint, específico para correção dos defeitos, salvo determinação contrária do PO.

3.6.7. Retrospec�va

A etapa de retrospec�va diz respeito à melhoria con�nua do processo. Nesta etapa, os integrantes se reúnem para discu�r a Sprint que
está sendo concluída, com foco nos desafios, oportunidades e problemas ocorridos. Não faz parte do escopo desta etapa a discussão sobre histórias
de usuário e backlog do produto, ou seja, discute-se apenas o processo, e como melhorá-lo. Recomenda-se que esta reunião dure até 1 hora.

3.6.8. Artefatos Resultantes

Os artefatos resultantes da fase de Delivery são:

Histórias de Usuário implementadas e cujo código-fonte esteja subme�do ao controle de versões;

Testes unitários e funcionais implementados e executados, com o resultado de testes;

Demais artefatos relacionados ao deployment do sistema: projeto para criação do build, scripts de banco e manual de implantação.

 

3.7. Fase de Homologação
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Esta fase compreende apenas os testes e experimentação detalhados do produto entregue, por parte do PO, em até 5 dias úteis, para
que possa haver alguma decisão de ordem negocial, como inclusão de novas regras, melhoria da implementação existente ou mesmo rejeição das
regras implementadas. Qualquer problema ou observação deve ser acrescido ao Relatório de Não-conformidade criado na Pré-Homologação.

3.8. Técnicas e Ferramentas Auxiliares ao Processo

Além das fases citadas anteriormente, o PDA envolve a u�lização de técnicas e ferramentas auxiliares ao longo do processo, de forma a
garan�r a correta gestão e minimizar os riscos envolvidos. Tais prá�cas são detalhadas nas subseções a seguir.

3.8.1. Quadro de Tarefas com Kanban

Todos os projetos desenvolvidos no PDA devem ter um quadro apoiado pela técnica KANBAN contendo as tarefas previstas no projeto,
separadas em raias que significam etapas e estados relacionados à execução será u�lizado o kanban da ferramenta do Gitlab. Um exemplo deste
quadro pode ser visto na Figura 7.

                Figura 7 – Quadro de Tarefas Kanban

3.8.2. Reuniões Diárias

            Reunião que deverá ser feita diariamente com duração máxima de 20 minutos entre o Scrum Master e o Scrum Team, esta
reunião deverá acontecer no mesmo lugar e hora definidos pelo Scrum master, para definir a prioridade daquele dia de trabalho.

            Todos os membros da equipe devem par�cipar do Daily Scrum, esta reunião terá um breve roteiro a ser seguido e respondido
por toda equipe com as seguintes questões:

 

O que você fez ontem?

O que você irá fazer hoje?

Há alguma dificuldade que esteja impedindo a realização da historia?

 

Caso haja algum impedimento em relação a história é dever do Scrum Master iden�ficar estes impedimentos e auxiliar a equipe para
solucionar os impedimentos..

 

3.8.3. Gráfico de Burndown

Além do quadro Kanban, um gráfico de produ�vidade deve ser man�do visível para a equipe de desenvolvimento, exibindo, ao longo
do tempo, a relação entre o trabalho planejado e efe�vamente realizado. Na figura 8 é possível visualizar um exemplo de gráfico de Burndown. Este
gráfico pode ser feito com diferentes índices que representem quan�dade de trabalho, como por exemplo, o número de histórias restantes existentes.
À medida que o �me ganha maturidade, índices mais exatos podem ser u�lizados, como horas ou Pontos de Função previstos. 
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Figura 8 – Gráfico de Burndown

3.9. Artefatos

Embora o Processo de Desenvolvimento Ágil preconize obje�vidade, há uma série de artefatos a serem produzidos no processo, além
do produto em si. Tais artefatos podem ser expressos em formato de documento ou através de registro na ferramenta de projeto de so�ware em uso
na SDS.

Ainda existem, além dos artefatos gerais, artefatos específicos para desenvolvimento de componentes e webservices, e por fim os guias
operacionais, que são padrões tecnológicos e metodológicos a serem adotados pela contratada.

 

3.9.1. Artefatos Gerais de Desenvolvimento

 

Legenda:

I – Iniciação

Di – Discovery

De – Delivery

GO – Guia Operacional

TP – Template

 

 

LISTA DE ARTEFATOS DESCRIÇÃO NOME DOS TEMPLATES

Planejamento de Sprint Especifica o planejamento da sprint. TP - Sprint Planejamento e Número da
Sprint

Resultado da Sprint Especifica como ocorreu a sprint TP - Sprint Resultado e Número da Sprint

Documento de visão Descreve uma visão geral do projeto, seus produtos e suas
caracterís�cas GO - Documento de visão

Especificação suplementar Requisitos não funcionais do sistema GO - Especificação suplementar

Requisitos do Projeto Descreve os requisitos do projeto Di - Documento de requisitos

Plano de gerenciamento de
configuração de so�ware

Controlar mudanças e assegurar boas prá�cas no
gerenciamento do desenvolvimento

GO - Plano de gerenciamento de
configuração de so�ware

Plano de gerenciamento dos riscos Analisar e iden�ficar possíveis riscos ao longo do
desenvolvimento do so�ware GO - Plano de gerenciamento dos riscos

Plano de Gerenciamento de
Comunicação Especifica as ferramentas para a comunicação da equipe GO - Plano de gerenciamento de

comunicação

Plano de gerenciamento da qualidade Garan�r a a qualidade em relação ao ciclo de vida do so�ware GO Plano de gerenciamento da qualidade
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3.9.2. Padrões Tecnológicos – Guias Operacionais

 

GUIAS OPERACIONAIS DESCRIÇÃO NOME DOS TEMPLATES

Manual de Padrão de Telas Define um padrão de telas para os sistemas da PMDF GO - Camada de
Apresentação de Telas

Arquitetura de referência JAVA Documento que define a arquitetura base para os sistemas
GO - Sigla Projeto -
Arquitetura de Referência
Java

Dicionário de dados Dicionário de dados do sistema GO - Dicionário de Dados
Mainframe

Padrão de codificação JAVA Padrão de codificação JAVA GO - Codificação Java

Documentação de Sistemas Legados Adoção de uma documentação mínima para os sistemas legados garan�rá maior
produ�vidade, qualidade e facilidade nos processos de manutenção

GO - Documentação de
Sistemas legados

 

4. PROCESSO DE EVOLUÇÃO DE PEQUENO PORTE (PEP)

Trata-se de processo para lidar com situações em que as evoluções necessárias e/ou desejadas são de pequeno porte e não são
elencadas como projeto. Cabe ressaltar que evoluções categorizadas como projeto são tratadas pelo PDA (Processo de Desenvolvimento Ágil). A visão
geral deste processo pode ser observada na Figura 11:

Figura 11 – Visão Geral do Processo de Evolução de Pequeno Porte

 

4.1.1. Abertura da solicitação

A necessidade de evolução deve ser relatada por um usuário demandante no Sistema de Gestão de Demandas, que �picamente será o
scrum master. Devido ao pequeno porte envolvido, não há formato fixo para tal relato, que é livre.

4.1.2. Refinamento da solicitação

Após o recebimento da solicitação, deve haver uma reunião para refinar o entendimento sobre seu teor. Nessa reunião, quaisquer
detalhes devem ser coletados e registrados no caso aberto no Backlog do produto.

4.1.3. Implementação

Seguinte ao refinamento da solicitação, deve haver então a implementação conforme solicitado. Neste passo, é importante seguir boas
prá�cas tais como desenvolver ou evoluir testes unitários correspondentes, e seguir as premissas arquiteturais existentes na SDS.

Ao final da implementação, devem ser executados os testes unitários correspondentes, cuja evidência deve ser anexada ao Resultado
da Sprint.

4.1.4. Manutenção da Documentação Existente

Em caso de haver documentação existente para o projeto em questão, esta deverá ser atualizada conforme as novas regras
implementadas na evolução em questão.
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4.1.5. Registro no Controle de Versões

O produto resultante da solicitação deve ser subme�do ao Controle de Versões, e a ele atribuído versão conforme o Plano de
gerenciamento e configuração

Deve ser gerado um executável (build) da versão correspondente à evolução em questão, e subme�do ao ambiente de homologação
para que o usuário demandante possa verificar se o artefato construído está de acordo com a solicitação.

 

5. TEMPLATES

 

            5.1 documento de planejamento da sprint

 

Sumario:

              Resumo

              Obje�vo

              Papéis

              Histórias de Usuário

              Pareamento

 

1- Resumo: Data do Início da Sprint.

                Data Final da Sprint

 

2 - Pontuação da Sprint.

Pontos adicionados

Pontos planejados

Pontuação total

3 - Papéis

            Scrum Master

            Product Owner:

 

4 - Sprint Backlog.

            Histórias tecnicas

            Histórias de Usuário

 

5- Quadro de Pareamento.

           

*As histórias deverão ser registradas através de Issues no gitlab e serão associadas a duplas e no registro dessas histórias deverão conter:

 

Número da história de usuário

Descrição da história

Critérios de aceitação

Dupla responsável pela história

5.2 Documento de resultados da sprint

 

1 - Relato da Sprint

            Resumo do ocorrido ao longo da Sprint

2 - Resumo da Sprint

            Quadro com as Histórias do sprint backlog e se ela foi finalizada.

 

3 - Burndown chart

            Grafico com Burndown da Sprint

 

4 - Velocity

            Gráfico com informação sobre o Velocity da equipe.

 

5 - Retrospec�va da Sprint
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            Quadro de retrospec�va contendo:

 

Pontos Posi�vos

Pontos Nega�vos

Pontos de Melhoria

 

Métricas

  Incluir métricas referentes a sprint

 

6 - Quadro de conhecimento da equipe

 

Quadro contendo as tecnologias u�lizadas no projeto bem como a experiência de cada integrante do �me com aquela tecnologia, o quadro será
atualizado a cada sprint, com o intuito de saber a evolução técnica da equipe ao longo do projeto.

 

7 - Decisões e comentários

            Sessão onde serão explanadas decisões técnicas tomadas ao longo da sprint bem como comentários a respeito de outros fatores que exis�ram
ao longo da sprint e que foram relevantes para o desenvolvimento do projeto.

6. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Para processos de desenvolvimento de sistemas de maior porte, duração e complexidade, as disposições deste norma�vo poderão ser
associadas à Metodologia de Gestão de Por�ólio de Programas e Projetos Ins�tucionais da Polícia Militar do Distrito Federal (MG3P/PMDF) -
PORTARIA PMDF Nº 990 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta norma é aplicável ao desenvolvimento de todos os Sistemas de Informações Corpora�vos da PMDF, excetuando-se as soluções desenvolvidas no
âmbito das OPMs que figuram no rol do §§ 2º e 7º do art. 5º, da PORTARIA PMDF Nº 533 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006.

 

 

ANEXO G

DECLARAÇÃO DE VISTORIA E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Declaração de Vistoria

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ/MF, sob o n.º (número cnpj),
com sede na (endereço completo), por meio de seu representante (nome representante), de CPF nº (número cpf do representante)  está ciente
sobre o ambiente tecnológico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e possui todo o conhecimento sobre o qual serão executados os serviços de
tecnologia da informação objeto do Pregão Eletrônico nº (número pregão) possa servir de subsídio à elaboração de proposta.

 

 

______________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(servidor da PMDF)

 

Termo de Confidencialidade e Sigilo

 

A empresa [RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL], pessoa jurídica com sede em [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF com o n.º [N.º DE INSCRIÇÃO NO
CNPJ/MF], neste ato representada na forma de seus atos cons�tu�vos, doravante denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar
conhecimento de informações sobre o ambiente computacional da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, aceita as regras, condições e obrigações
constantes do presente Termo.

O obje�vo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva da
PMDF reveladas à EMPRESA RECEPTORA em vistoria realizada ao ambiente computacional da PMDF para par�cipação no pregão N.º ______/20__.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo
incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis,
fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto,
especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas,
invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa da PMDF, das
informações restritas reveladas.

A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não u�lizar, bem como a não permi�r que seus diretores, consultores, prestadores de serviços,
empregados e/ou prepostos u�lizem, com obje�vo diferente da elaboração da proposta para par�cipação no pregão N.º ______/20__, as
informações restritas reveladas.

A EMPRESA RECEPTORA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores
de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos na elaboração da proposta referida no parágrafo anterior, devendo
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cien�ficá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas.

A EMPRESA RECEPTORA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos
cujos termos sejam suficientes a garan�r o cumprimento de todas as disposições do presente Termo.

A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente a PMDF qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha
ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa da PMDF, possibilitará a imediata rescisão
de qualquer contrato firmado entre a PMDF e a EMPRESA RECEPTORA sem qualquer ônus para a PMDF. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estará
sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela PMDF, inclusive os de ordem moral, bem como
as de responsabilidades civil e criminal respec�vas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administra�vo.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas da PMDF.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina o presente termo através de seus
representantes legais.

 

Brasília, ___ de ___________ de 20___. 

 

[NOME DA EMPRESA RECEPTORA]

 

 

_______________________________________________________

Nome:

CPF:

 

________________________________________________________

Nome:

CPF:

 

 

Observação:

1) Emi�r 02 (duas) vias em papel que iden�fique o licitante.

2) As 02 (duas) vias do Termo de Confidencialidade e Sigilo devem ser assinadas após a realização da vistoria, na presença de servidor do contratante.

3) O representante da empresa deve comparecer à vistoria de posse de procuração registrada em cartório.

 

ANEXO H

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO

Este Termo de Compromisso (“Termo”) é celebrado entre: CONTRATANTE, Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Endereço SPO A/E 04 - QCG -
Palácio Tiradentes - Setor Policial Sul - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70610-200, neste ato representada pelo Gestor do Contrato xx/xxxx, CPF,
xxxxxxxxxxx e CONTRATADA xxxxxxxx, Endereço xxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF xxxxxx, personificação xxxxxx, neste ato representada por seus
respec�vos procuradores abaixo assinados, na forma de seus respec�vos Contratos Sociais.

A Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e a CONTRATADA podem ser referidas individualmente como Parte e cole�vamente como Partes, onde o
contexto assim o exigir.

CONSIDERANDO que as Partes estabeleceram ou estão considerando estabelecer uma relação de negócio que inclui a prestação de serviços na área
de Tecnologia da Informação para DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE e FÁBRICA DE
MÉTRICAS;

CONSIDERANDO que a FÁBRICA DE SOFTWARE e a FÁBRICA DE MÉTRICAS são CONTRATADAS dis�ntas, o presente documento se aplica a ambas,
respeitadas suas especificidades.

CONSIDERANDO que as Partes podem divulgar entre si Informações Confidenciais, conforme definido abaixo neste instrumento, sobre aspectos de
seus respec�vos negócios, e em consideração da divulgação destas Informações Confidenciais;

CONSIDERANDO que as Partes desejam ajustar as condições de revelação das Informações Confidenciais, bem como definir as regras rela�vas ao seu
uso e proteção;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, o qual se regerá pelas considerações acima, bem como
pelas cláusulas e condições a seguir:

1. Para a finalidade deste Termo, ”Informações Confidenciais” significarão todas e quaisquer informações divulgadas por uma Parte (de acordo
com este instrumento, a “Parte Divulgadora”) à outra Parte (de acordo com este instrumento, a “Parte Recebedora”), em forma escrita ou
verbal, tangível ou intangível, patenteada ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, a qual esteja claramente marcada como
CONFIDENCIAL, incluindo, entre outras, mas não se limitando a, segredos comerciais, know-how, patentes, pesquisas, planos de negócio,
informações de marke�ng, informações de usuários, situação financeira, métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, e
qualquer outra informação técnica, comercial e/ou financeira, seja expressa em notas, cartas, fax, memorandos, acordos, termos, análises,
relatórios, atas, documentos, manuais, compilações, código de so�ware, e-mail, estudos, especificações, desenhos, cópias, diagramas,
modelos, amostras, fluxogramas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, pareceres e pesquisas, ou divulgadas verbalmente e
iden�ficadas como confidenciais por ocasião da divulgação.
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2. Não serão incluídas nas Informações Confidenciais quaisquer informações que: (i) sejam geralmente conhecidas, ou subsequentemente se
tornem disponíveis ao comércio ou ao público; (ii) estejam na posse legal da Parte Recebedora antes da divulgação pela Parte Divulgadora; ou
(iii) sejam legalmente recebidas pela Parte Recebedora de um terceiro, desde que essas informações não tenham chegado ao conhecimento da
Parte Recebedora através do referido terceiro, direta ou indiretamente, a par�r da Parte Divulgadora numa base confidencial.

3. Quando a divulgação de Informações Confidenciais for necessária para estrito atendimento de ordem judicial ou agência governamental, o
mesmo se procederá da seguinte maneira: (i) a Parte Recebedora fica obrigada a comunicar o teor da determinação judicial à Parte Divulgadora
no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar do recebimento da ordem, no caso de se tratar de determinação para cumprimento em prazo máximo
de 5 (cinco) dias; ou no prazo de uma hora a contar do recebimento, no caso de se tratar de ordem judicial para cumprimento no prazo máxima
de até 48 (quarenta e oito) horas; e (ii) fica a Parte Recebedora obrigada também a enviar à Parte Divulgadora cópia da resposta dada à
determinação judicial ou administra�va concomitantemente ao atendimento da mesma. A Parte Recebedora cooperará com a Parte
Divulgadora para possibilitar que a Parte Divulgadora procure uma liminar ou outra medida de proteção para impedir ou limitar a divulgação
dessas Informações Confidenciais.

4. A Parte Recebedora não divulgará nenhuma Informação Confidencial da Parte Divulgadora a nenhum terceiro, exceto para a finalidade do
cumprimento deste termo e com o consen�mento prévio por escrito da Parte Divulgadora. Além disso:

1. As Partes deverão proteger as Informações Confidenciais que lhe forem divulgadas, usando o mesmo grau de cuidado u�lizado para proteger
suas próprias Informações Confidenciais.

2. A Parte Recebedora não revelará, divulgará, transferirá, cederá, licenciará ou concederá acesso a essas Informações Confidenciais, direta ou
indiretamente, a nenhum terceiro, sem o prévio consen�mento por escrito da Parte Divulgadora, estando este terceiro, condicionado à
assinatura de um Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo prevendo as mesmas condições e obrigações es�puladas neste Termo.

3. A Parte Recebedora informará imediatamente à Parte Divulgadora de qualquer divulgação ou uso não autorizado das Informações Confidenciais
da Parte Divulgadora por qualquer pessoa, e tomará todas as medidas necessárias e apropriadas para aplicar o cumprimento das obrigações
com a não divulgação e uso limitado das obrigações das empreiteiras e agentes da Parte Recebedora.

4. A Parte Recebedora deverá manter procedimentos administra�vos adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer documentos ou
Informações Confidenciais, devendo comunicar à Parte Divulgadora, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza, o que não
excluirá sua responsabilidade.

5. A Parte Recebedora obrigará seu pessoal que possa ter acesso às Informações Confidenciais que cumpram tais obrigações de sigilo, assinando o
Termo de Ciência.

5. As Partes se comprometem e se obrigam a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação confidencial da outra Parte, bem
como para evitar e prevenir revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Parte Divulgadora. De qualquer forma, a
revelação é permi�da para empresas coligadas, assim consideradas as empresas que direta ou indiretamente controlem ou sejam controladas
pela Parte neste Termo. Além disso, cada Parte terá direito de revelar a informação a seus funcionários que precisem conhecê-la, para os fins
deste Termo; tais funcionários deverão estar devidamente avisados acerca da natureza confidencial de tal informação, e estarão vinculados aos
termos e condições do presente Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo independentemente de terem sido avisados do caráter
confidencial da informação, ficando a Parte Recebedora responsável perante a Parte Divulgadora por eventual descumprimento do Termo.

6. O intercâmbio de informações nos termos deste instrumento não será interpretado de maneira a cons�tuir uma obrigação de uma das Partes
para celebrar qualquer Termo ou acordo de negócio, nem obrigarão a comprar quaisquer produtos ou serviços da outra ou oferecer para a
venda quaisquer produtos ou serviços usando ou incorporando as Informações Confidenciais.

7. Cada Parte reconhece que em nenhuma hipótese este Termo será interpretado como forma de transferência de propriedade ou qualquer �po
de direito subsis�do nas Informações Confidenciais da parte Divulgadora para a parte Recebedora, exceto o direito limitado para u�lizar as
Informações Confidenciais conforme es�pulado neste Termo.

8. Este Termo entrará em vigor por ocasião da assinatura pelas Partes. Os compromissos deste instrumento também serão obrigatórios às
coligadas, subsidiárias ou sucessoras das partes e con�nuará a ser obrigatório a elas até a ocasião em que a substância das Informações
Confidenciais tenha caído no domínio público sem nenhum descumprimento ou negligência por parte da Parte Recebedora, ou até que a
permissão para liberar essas Informações seja especificamente concedida por escrito pela Parte Divulgadora.

9. A omissão ou atraso em aplicar qualquer disposição deste Termo não cons�tuirá uma renúncia de qualquer aplicação futura dessa disposição
ou de quaisquer de seus termos. Se qualquer disposição deste Termo, ou sua aplicação, por qualquer razão e em qualquer medida for
considerada inválida ou inexequível, o restante deste Termo e a aplicação de tal disposição a outras pessoas e/ou circunstâncias serão
interpretados da melhor maneira possível para a�ngir a intenção das Partes signatárias.

10. As Partes concordam que a violação do presente Termo, pelo uso de qualquer Informação Confidencial pertencente à Parte Divulgadora, sem
sua devida autorização, causar-lhe-á danos e prejuízos irreparáveis, para os quais não existe remédio na lei. Desta forma, a Parte Divulgadora
poderá, imediatamente, tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais, inclusive de caráter cautelar, como antecipação de tutela jurisdicional,
que julgar cabíveis à defesa de seus direitos.

11. A Parte Recebedora deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos a ela fornecidos, inclusive as cópias porventura
necessárias, na data es�pulada pela Parte Reveladora para entrega, ou quando não mais for necessária a manutenção das Informações
Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magné�cas), cópias ou segundas vias, sob pena
de incorrer nas penalidades previstas neste Termo.

12. A Parte Recebedora deverá destruir quaisquer documentos por ela produzidos que contenham Informações Confidenciais da Parte Divulgadora,
quando não mais for necessária a manutenção dessas Informações Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções
(incluindo reproduções magné�cas), cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas penalidades prevista neste Termo.

13. A inobservância de quaisquer das disposições de confidencialidade estabelecidas neste Termo sujeitará a Parte infratora, como também o
agente causador ou facilitador, por ação ou omissão ou qualquer daqueles relacionados neste Termo, ao pagamento, recomposição, de todas as
perdas e danos, comprovadamente suportados ou demonstrados pela outra Parte, bem como as de responsabilidade civil e criminal
respec�vas, as quais serão apuradas em regular processo, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei 8666/93.

14. As obrigações de confidencialidade decorrentes do presente Termo, tanto quanto as responsabilidades e obrigações outras derivadas do
presente Termo, vigorarão durante o período de 5 (cinco) anos após a divulgação de cada Informação Confidencial à Parte Recebedora.

15. O não exercício por qualquer uma das Partes de direitos assegurados neste instrumento não importará em renúncia aos mesmos, sendo tal ato
considerado como mera tolerância para todos os efeitos de direito.
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16. Alterações do número, natureza e quan�dade das Informações Confidenciais disponibilizadas para a Parte Recebedora não descaracterizarão ou
reduzirão o compromisso ou as obrigações pactuadas neste Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, que permanecerá válido e com
todos os efeitos legais em qualquer das situações especificadas neste Termo.

17. O acréscimo, complementação, subs�tuição ou esclarecimento de qualquer das Informações Confidenciais disponibilizadas para a Parte
Recebedora, em razão do presente objeto, serão incorporadas a este Termo, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos,
recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, não sendo necessário, nessas hipóteses, assinatura
ou formalização de Termo Adi�vo.

18. Este instrumento não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas Afiliadas, nem em obrigação de divulgar
informações confidenciais para a outra Parte.

19. O fornecimento de Informações Confidenciais pela Parte Divulgadora ou por uma de suas Afiliadas não implica em renúncia, cessão a qualquer
�tulo, autorização de uso, alienação ou transferência de nenhum direito, já ob�do ou potencial, associado a tais informações, que permanecem
como propriedade da Parte Divulgadora ou de suas Afiliadas, para os fins que lhe aprouver.

20. Nenhum direito, licença, direito de exploração de marcas, invenções, direitos autorais, patentes ou direito de propriedade intelectual estão aqui
implícitos, incluídos ou concedidos por meio do presente Termo, ou ainda, pela transmissão de Informações Confidenciais entre as Partes.

21. A Contratada declara conhecer todas as Normas, Polí�cas e Procedimentos de Segurança estabelecidos pelo Contratante para execução do
Contrato, tanto nas dependências do Contratante como externamente.

22. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente e solidariamente, pelos atos de seus empregados pra�cados nas dependências do Contratante,
ou mesmo fora dele, que venham a causar danos ou colocar em risco o patrimônio do Contratante.

23. Este Termo contém o acordo integral de confidencialidade entre as Partes com relação ao seu objeto. Quaisquer outros acordos, declarações,
garan�as anteriores ou contemporâneos com relação à proteção das Informações Confidenciais, verbais ou por escrito, serão subs�tuídos por
este Termo. Este Termo será aditado somente firmado pelos representantes autorizados de ambas as Partes.

24. Quaisquer controvérsias em decorrência deste Termo serão solucionadas de modo amistoso através do representante legal das Partes,
baseando-se nas leis da República Federa�va do Brasil.

25. E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo indicadas.

Brasília, _____________ de _______________________ de 20___________. 

DE ACORDO

_________________________________________________

CONTRATADA

CPF:

_________________________________________________

CONTRATANTE

Mat. SIAPE:

 

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CREDENCIAMENTO

 

Em virtude da execução do Contrato XX/XXX, por meio desta, solicitamos o CREDENCIAMENTO e liberação de acesso às dependências da Polícia
Militar do Distrito Federal - PMDF, do seguinte funcionário abaixo iden�ficado:

Nome:   ___________________________________________________

RG: ______________

CPF: _____________

Matrícula: _________________

Perfil Profissional Indicado: (Preposto Contratual, Gerente de Sustentação, Gerente de Projetos, Analista de Sistema, Desenvolvedor, Arquiteto de
Solução para Sistemas, Analista de Dados, Designer de Interface - Web Designer, Analista de Teste, ou Analista de Métricas)

Célula de Atuação: (Célula de Operação Con�nuada ou Célula de Projeto)

Por este instrumento, EU, (nome do funcionário), abaixo-assinado declaro ter ciência e conhecer Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo e
das normas de segurança vigentes na Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF.

Brasília- DF, ________ de ________________ de 20___.

__________________________________________________________

Assinatura Funcionário

 

Brasília-DF, ___________, de ______________ de 20__________

 

_______________________________________________________________

Assinatura Preposto ou Gerente da Contratada

ANEXO J

DECLARAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO
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Em virtude da execução do Contrato XX/XXX, por meio desta, solicitamos o DESCREDENCIAMENTO e bloqueio de acesso às dependências da
Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, do seguinte funcionário abaixo iden�ficado:

Nome:   ___________________________________________________

RG: ______________

CPF: _____________

Matrícula: _________________

Perfil Profissional Indicado: (Preposto Contratual, Gerente de Sustentação, Gerente de Projetos, Analista de Sistema, Desenvolvedor, Arquiteto de
Solução para Sistemas, Analista de Dados, Designer de Interface - Web Designer, Analista de Teste, ou Analista de Métricas)

Célula de Atuação: (Célula de Operação Con�nuada ou Célula de Projeto)

 

Brasília-DF, ___________, de ______________ de 20__________

 

________________________________________________________________

Assinatura Preposto ou Gerente da Contratada

 

ANEXO L

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO

Contrato n°:  N° da Ordem de Serviço  

Objeto:  

Contratante:                                                                                                                         

Contratada:  

Nome do Projeto:  

 

INDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Início:

Término:

 

TERMO CIRCUNSTANCIADO

Ressaltamos que o recebimento defini�vo destes serviços e produtos ocorrerá em até 05 dias úteis após a Entrega dos Serviços, desde que não
ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência.

Entrega dos Serviços - A contratada deverá entregar um relatório elencando os serviços que foram prestados. Esse relatório além de elencar para a
Contratante os serviços que foram prestados no período referido na Ordem de serviço

 

SERVIÇOS DE SERVIÇO (PONTO DE FUNÇÃO OU AFERIÇÃO (MÉTRICA))

ID Serviço Fase Produtos Métrica prevista Qtde em PF ou PFS

1    Ponto de Função  

2    Métrica  

3    Ponto de Função Sustentado  

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
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ID DOCUMENTO(S) GERADO(S) Ressalvas

1   

2   

PRODUTOS QUE SERÃO ENTREGUES

ID PRODUTO Data de Entrega

1  dd/mm/aaaa

2  dd/mm/aaaa

 

ÍNDICE DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (detalhamento dos Índices, como as fórmulas de cálculo, se encontram no contrato)

Indicadores Descrição Parâmetro Apuração
Atendido

(S ou N)
Nível Ajuste

       

LISTA DE ANEXOS

 

 

 

LISTA DE ANEXOS

 

 

ASSINATURAS

Fiscal Requisitante do Contrato Fiscal Técnico do Contrato

 

_____________________

Nome do Fiscal

Matrícula nº

 

_______________________

Nome do Fiscal

Matrícula nº

Brasília, _____ de _____________________ de 20__

 

 

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o no ______________________, sediada no
endereço ____________________________, telefone/fax no ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________,portador (a) da Carteira de Iden�dade no ______________ e do CPF no
_____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Cons�tuição Federal/88, que não possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a par�r dos 14 (quatorze) anos.

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO III

DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO
PREVISTO NA LC Nº 123/2006.
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A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o no ______________________, sediada no
endereço ____________________________, telefone/fax no ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade no ______________ e do CPF no
_____________________, DECLARA que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que
está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ins�tuído pela
Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º
do referido ar�go.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

 

_____________________________

Representante Legal

Cargo

 

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no
endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ______________ e do CPF nº
_____________________, DECLARA para fins do disposto no § 2º do ar�go 21 do Decreto Federal nº 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, que cumpre
plenamente todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências no Edital do Pregão Eletrônico nº
___/20___.

 

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA E FATOS IMPEDITIVOS

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no
endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ______________ e do CPF nº
_____________________, DECLARA a inexistência de ocorrências impedi�vas à par�cipação na licitação, e afirma está ciente quanto à
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores, nos termo do art. 32, § 2º, da Lei nº 8666/1993.

 

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO VI

MODELO

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada no
endereço ____________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº______________ e do CPF
nº_____________________, DECLARA para fins do disposto no ar�go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum
custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública,
provenientes do objeto do Pregão nº /20 – PMDF, e que dará o des�no legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de
dejetos e resíduos.
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__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

 

________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
_________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº _______________________________e do CPF nº
____________________, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, que atende aos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248/1991 e nos
incisos I ou II ou III do ar�go 5º do Decreto Federal nº 7.174/2010, e ainda, se for o caso, que atende aos requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

 

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___- ___, nos termos do Padrão nº 04/2002.

Processo nº __________________.

 

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada
Contratada, CGC nº ________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93.

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a
Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei,
ou na falta de previsão específica, pelo– IPCA.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emi�da em _______, sob o evento nº ________, na
modalidade ____________.

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura, permi�da a prorrogação na forma da lei vigente.

Cláusula Nona – Das garan�as
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A garan�a para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme previsão constante do Edital.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 – Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a
modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada
da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso,
a rescisão unilateral.

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

Parágrafo primeiro - O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma
prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse
diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Parágrafo segundo - O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infan�l no processamento, transporte,
ou qualquer fase produ�va do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 –
PRCON/PGDF)

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante execução na
forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato,

que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela
Polícia Militar do Distrito Federal.

Cláusula Décima Nona – Do combate à Corrupção

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. (Parecer nº
343/2016 – PRCON/PGDF)

Cláusula Vigésima – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília, _____ de ___________ de 20__

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

 

 

ANEXO IX

 

DECRETO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo
em vista o disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
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2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins�tuída nos termos da
Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins�tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em
face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas
neste Decreto. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do
que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no
art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril
de 1999.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às
seguintes sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a
licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da; (Alínea alterado pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (Alteração dada pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a
interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p.
1).

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido: (Alteração
dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e,
em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de
Preços;

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus�ficado na
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Alteração dada pelo
Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
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§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será
executada após regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da no�ficação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Alteração dada pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente
atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrados judicialmente. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou
execução do contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, consoante o previsto no
Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus�ficado
interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste ar�go.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos
seguintes percentuais: (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Acréscimo dado
pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo
estabelecido pela Administração; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor,
em caso de rescisão contratual; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor,
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado
no DODF de 14/12/2015, p. 7).

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão
integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado
no DODF de 15/08/2006, p. 1).

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de
forma defini�va; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF
de 13/07/2006, p. 2).

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
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I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do
Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en�dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de
12 de abril de 1999, e alterações posteriores;

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento
da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na
suspensão perante o órgão sancionador.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo�vos
informados na instrução processual.(Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra�carem atos
irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e
Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e
da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto

III - aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso revogado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).

Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado
no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas
Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p.
2).

§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção
providenciará a sua imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação
man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal.

§ 5º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste
decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

                                                                               

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS
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Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à
composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade
específica. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos
em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no
DODF de 13/07/2006, p. 2).

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo dado pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2
e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

 

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA
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