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Em conformidade com o procedimento instituído pela Instrução 

Normativa n°4 de 11 de setembro de 2014, da SLTI, do Ministério do Planejamento - 

MPO, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, elaborou 

este manual para orientar as unidades envolvidas no processo de planejamento de 

contratação de soluções de TI, bem como os integrantes da Equipe de Planejamento 

de Contratação,  com o objetivo de padronizar os procedimentos, considerando a 

complexidade que envolve a execução dessa atividade. 

 

O manual dispõe do mapeamento das atividades e da descrição de cada 

uma delas, com base na seguinte estrutura:  

1. Planejamento da Contratação; 

2. Seleção do Fornecedor; 

3. Gestão do Contrato. 

 O item 3, Gestão de Contrato, será apresentado no Manual de Gestão 

de Contrato de Soluções de Tecnologia da Informação. 

 

À partir desta estrutura são produzidos os documentos principais desse 

processo: 

a) Documento de Oficialização da Demanda; 

b) Termo de Referência / Projeto Básico: 

c) Contrato; 

d) Termo de Encerramento do Contrato. 

 

Na lista de anexos deste manual constam todos os documentos técnicos 

referentes as ações que serão desenvolvidas na execução dessas tarefas.
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Figura 2 - Mapeamento do Planejamento
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Figura 3 - Mapeamento do processo de Ins
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d) Indicação do integrante requisitante para composição da Equipe de 
Planejamento da Contratação. 
 

  Após a verificação do documento, sendo suficientes as informações ali 
constantes, a COTEC deverá encaminhar o DOD à Coordenação Geral de Administração 
e Tecnologia da Informação - CGATI para análise, indicando o integrante técnico 
para EPC.     
 

3. Analisar 

A CGATI analisa o DOD e em seguida decide se dará prosseguimento ao 
processo de contratação, devendo, caso positivo, justificar. O integrante 
administrativo da EPC será indicado pelo Coordenador Geral da CGATI. 

  

4. Instituir Equipe de Planejamento da Contratação 

Na continuidade do processo de contratação, o Coordenador Geral da CGATI irá 
instituir a Equipe de Planejamento da Contratação, por meio da assinatura do DOD, 
devendo ser publicado o Extrato do DOD no Boletim de Serviço do Instituto. 

 

Caso seja necessária a alteração de integrantes da Equipe de Planejamento da 
Contratação, deverá ser elaborado um novo Extrato de DOD, com referência ao 
extrato anterior, comunicando a alteração de integrantes, publicado no Boletim de 
Serviço. O extrato de alteração deverá compor o processo de contratação, no sistema 
de gestão documental.  

 

 Em qualquer uma das etapas de avaliação do DOD, caso haja alguma 
inconsistência, ou as informações não sejam suficiente para subsidiar a tomada de 
decisão, o documento deverá retornar a área requisitante para ajustes. 

 

 Na avaliação do DOD, poderá ser verificada a inviabilidade do atendimento da 
demanda, devendo, neste caso, ser formalizada para a área requisitante a decisão com 
breve justificativa.   

 



Manual Contratação de Soluções de TI (1509598)         SEI 02070.002634/2017-55 / pg. 10

  

 

EE SS TT UU DD OO   TT ÉÉ CC NN

Figura 4 - Mapeamento  do Estudo Técnic
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E também avaliar a necessidade de adequação do ambiente, observando: 

* Infraestrutura tecnologica; 
* Infraestrutura elétrica;  
* Logística; e  
* Espaço físico.  

  

 

3. Avaliar e definir recursos materiais e humanos 

Com base no DOD, nos ativos de informação e nos processos organizacionais 
deve-se avaliar a necessidade de recursos para manter a continuidade do fornecimento 
da solução.  

 
Com a realização dessa avaliação será produzido um Quadro de Recursos e 

Plano de Ação Estratégico, com base no levantamento dos recursos humanos e 
materiais necessários à implantação e à manutenção da continuidade do negócio, 
definindo, ainda, mecanismo que permita a continuidade do fornecimento da solução 
em eventual interrupção contratual. 

 

4. Analisar viabilidade da contratação 

Após verificados todos os requisitos necessários para avaliar a necessidade da 
contratação será analisada a viabilidade do contrato, respeitando o preceitos 
administrativos que norteiam a APF. Sendo viável a contratação o estudo deve ser 
assinado pelos integrantes requisitante e técnico. 

 

 

5. A contratação é viável e tem valor inferior a R$ 1,3 milhões ? 

 As contratações cujo orçamento estimado seja superior a duas vezes o 
disposto no art.23, inciso II, alínea "c" da Lei nº8.666, de 1993, deverá ser avaliada 
pelo Coordenador Geral de Administração e Tecnologia da Informação, conforme 
disposto no art.12, § 2º, inciso I, da IN n°4, da SLTI, MPO. 
  
Lei n°8.666: "................Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os 
incisos I a III do artigo anterior ( Art. 22.  São modalidades de licitação: I -
 concorrência; III - convite; ) serão determinadas em função dos seguintes limites, 
tendo em vista o valor estimado da contratação: "............. c) concorrência - acima de 
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). ...” . 
  

 

6. Assinar estudo preliminar (Coordenador Geral da CGATI) 

Caso o valor do contrato seja maior que o especificado no item anterior, o 
Coordenador Geral terá que analisar o estudo preliminar e, aprovando, justificar a 
aprovação e assinar o estudo, dando o prosseguimento a contratação.  
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Figura 5 - Mapeamento do processo da A
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Figura 6 - Mapeamento do processo de e
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“...     Art. 12 – IV - escolha da Solução de Tecnologia da Informação e 
justificativa da solução escolhida, que contemple, no mínimo: 

a) descrição sucinta, precisa, suficiente e clara da Solução de Tecnologia 
da Informação escolhida, indicando os bens e serviços que a compõem; 

b) alinhamento em relação às necessidades de negócio e aos macros 
requisitos tecnológicos; e 

c) identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida 
em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. ...”. 

 

 

4. Definir requisitos 

Nesta atividade devesse difinir requisitos não tecnológicos como: requisito de 
negócio, de capacitação, legais, de manutenção, temporais, de segurança, sociais, 
ambientais e culturais. 

 

5. Especificar requisitos 

Esta atividade consiste em avaliar o documento de Definição e da 
Especificação de Requisitos de Negócios e Tecnológicos, o Estudo Preliminar da 
Contratação e o DOD, para que sejam detalhados os requisitos tanto para a 
contratação, quanto os tecnológicos que se pretende adquirir. 

De acordo com o art. 17, inciso II, da IN 4/2014, compete: 

 
“...  I - ao Integrante Requisitante, com apoio do Integrante Técnico, definir, 
quando aplicáveis, os seguintes requisitos: 
 

a) de negócio, que independem de características tecnológicas e que 
definem as necessidades e os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da 
Informação; 

b) de capacitação, que definem a necessidade de treinamento, de carga 
horária e de materiais didáticos; 

c) legais, que definem as normas com as quais a Solução de Tecnologia 
da Informação deve estar em conformidade; 

d) de manutenção, que independem de configuração tecnológica e que 
definem a necessidade de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
evolutiva e adaptativa; 

e) temporais, que definem datas de entrega da Solução de Tecnologia da 
Informação contratada; 

f) de segurança, juntamente com o Integrante Técnico; e 
g) sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a Solução 

de Tecnologia da Informação deve atender para estar em conformidade com 
costumes, idiomas e ao meio ambiente, dentre outros. 
 

II - ao Integrante Técnico especificar, quando aplicáveis, os seguintes 
requisitos tecnológicos: 
 

a) de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões 
de interoperabilidade, linguagens de programação, interfaces, dentre outros; 



Manual Contratação de Soluções de TI (1509598)         SEI 02070.002634/2017-55 / pg. 15

  

  15 

b) de projeto e de implementação, que estabelecem o processo de 
desenvolvimento de software, técnicas, métodos, forma de gestão, de 
documentação, dentre outros; 

c) de implantação, que definem o processo de disponibilização da 
solução em ambiente de produção, dentre outros; 

d) de garantia e manutenção, que definem a forma como será conduzida 
a manutenção e a comunicação entre as partes envolvidas; 

e) de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos 
a serem ministrados, os perfis dos instrutores, dentre outros; 

f) de experiência profissional da equipe que projetará, implementará e 
implantará a Solução de Tecnologia da Informação, que definem a natureza da 
experiência profissional exigida e as respectivas formas de comprovação dessa 
experiência, dentre outros; 

g) de formação da equipe que projetará, implementará e implantará a 
Solução de Tecnologia da Informação, que definem cursos acadêmicos e 
técnicos, formas de comprovação dessa formação, dentre outros;  

h) de metodologia de trabalho; 
i) de segurança da informação; e 
j) demais requisitos aplicáveis. 

Parágrafo único.  A Equipe de Planejamento da Contratação deverá 
garantir o alinhamento ”. 

   

 

6. Definir responsabilidades  

Devem ser definidas as responsabilidades da contratada, da contratante 
e do órgão gerenciador da ata de registro de preço. 

Com referência as obrigações da Contratante, da Contratada e do Gestor 
do Registro, o art. 18, da IN 4/2014 orienta que devem ser informados minimamente 
os seguintes dados:  

 

Sobre a Contratante: 
“... I - a definição das obrigações da contratante contendo, pelo menos, a 
obrigação de: 

a) nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do 
contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o 
disposto no art. 30 desta IN; 

b) encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de 
Ordem de Serviço ou Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios 
estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico, observando-se o 
disposto no arts. 19 e 33 desta IN;  

c) receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em 
conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas, observando 
o disposto no art. 21; 

d) aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e 
contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, quando se tratar de contrato oriundo de Ata de Registro de Preços;  
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e) liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos 
prazos preestabelecidos em Contrato; 

f) comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas 
com o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação;  

g) definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da 
Solução de Tecnologia da Informação por parte da contratada, com base em 
pesquisas de mercado, quando aplicável;  

h) realizar, no momento da licitação e sempre que possível, diligências 
e/ou Prova de Conceito com o licitante classificado provisoriamente em primeiro 
lugar, para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas, 
exigindo, no caso de fornecimento de bens, a descrição em sua proposta da 
marca e modelo dos bens ofertados; 

i) prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da 
Solução 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, justificando os casos em que isso não ocorrer. ...”. 

 
 
 

Referente à Contratada: 
 
“... II - a definição das obrigações da contratada contendo, pelo menos, a 
obrigação de: 

a) indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à 
contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato; 

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

c) reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a 
terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou 
empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo 
a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos 
serviços pela contratante; 

d) propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da 
Solução de Tecnologia da Informação pela contratante, cujo representante terá 
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquertempo, 
sempre que considerar a medida necessária; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições 
da habilitação; 

f) quando especificada, manter, durante a execução do Contrato, equipe 
técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e 
qualificados para fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação; 

g) manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da 
Solução de Tecnologia da Informação durante a execução do contrato, conforme 
art. 18, incisoI, alínea “g”; 

h) fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de 
Conceito para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas; 
e 

i) ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da 
Solução de Tecnologia da Informação sobre os 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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No que se refere ao Gerenciador de Registro: 
 

“... III - a definição das obrigações do órgão gerenciador do registro de preços 
contendo, além do disposto no Decreto nº7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
atualizado pelo Decreto nº8.250, de 23 de maio de 2014, pelo menos, a 
obrigação de: 

a) efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente 
Ata de Registro de Preços; 

b) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de 
condições, produtos ou preços registrados; 

c) aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços; 

d) autorizar ou não o fornecimento da Solução de Tecnologia da 
Informação para órgão não participante da Ata de Registro de Preços, desde que 
prevista no instrumento convocatório, consultando o beneficiário da Ata e 
verificando as condições de fornecimento, de forma a evitar extrapolações dos 
limites de produtividade ou de capacidade mínima de fornecimento da Solução; 

e) definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes, não 
participantes, contendo:  

1. as formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de 
ofício, telefone, e-mail, ou sistema informatizado, quando disponível; 

2. definição dos eventos a serem reportados ao órgão 
gerenciador, com a indicação de prazo e responsável, a exemplo de 
ordem de serviço ou fornecimento de bens, aplicação de sanções 
administrativas, alteração de item registrado em Ata por modelo 
equivalente ou superior. 

 
f) definir mecanismos de controle de fornecimento da Solução de 

Tecnologia da Informação, observando, entre outros: 
1. a definição da produtividade ou da capacidade mínima de 

fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação; 
2. regras para fornecimento da Solução de Tecnologia da 

Informação aos órgãos não participantes, desde que previsto no 
instrumento convocatório, cujo fornecimento não poderá prejudicar os 
compromissos já assumidos e as futuras contratações dos órgãos 
participantes do registro de preços; 

3. regras para gerenciamento da fila de fornecimento da Solução 
de Tecnologia da Informação aos órgãos participantes e não 
participantes, contendo prazos e formas de negociação e redistribuição 
dademanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a 
capacidade mínima de fornecimento e for requerida pela Contratada; 

4. regras para a substituição da Solução registrada por meio de 
apostilamento, garantida a realização de Prova de Conceito, observado o 
disposto no inciso III, alínea “e”, item 2 deste artigo e desde que 
previsto o apostilamento, em função de atualizações tecnológicas 
existentes no seguimento de informática, na Ata de Registro de Preços; 
e 

5. previsão da exigência para realização de diligências e/ou 
Prova de Conceito com o licitante provisoriamente classificado em 
primeiro lugar para fins de comprovação de atendimento das 
especificações técnicas. 
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7. Elaborar modelo de execução 

O modelo de execução será elaborado de maneira que contemple as 
condições para fornecimento da solução. Devem ser observados o DOD, o Estudo 
Técnico Preliminar e a Análise de Riscos.  

 Durante a elaboração do modelo de execução, o responsável deve fixar 
a rotina de execução com prazos, horários de fornecimento, quando for o caso, local 
de entrega, documentação mínima exigida para os padrões de qualidade, e estimar 
previamente o volume de serviço. 

 Para completar as ações de execução devem ser elaborados o plano de 
comunicação e as formas de pagamento, não esquecendo ao Termo de Compromisso e 
o Termo de Ciência. 

 

8. Elaborar modelo de gestão 

Com o modelo de execução definido, deve ser elaborado o modelo de 
gestão, que é caracterizado pelo art. 20, da IN 4/2014, orientando o planejamento 
com a fixação dos critérios de aceitação dos serviços; as definições dos procedimentos  
de teste e inspeção do bem ou do serviços, que darão base ao Termo de Recebimento 
Provisório e Definitivo; a fixação de valores e procedimentos para retenção ou glosa de 
pagamento; o detalhamento das sanções administrativas, em conformidade dom a Lei 
8.666/1993; e os procedimentos para a emissão de Nota Fiscal e pagamento, 
descontados os valores oriundos da aplicação de eventuais glosas.    

 

9. Elaborar estimativa de preços  

Para definir a estimativa de preço deverá ser feita a pesquisa de 
mercado e um orçamento detalhado. A pesquisa deverá constar no processo de 
contratação. Para orientar a realização dessa pesquisa, cabe observar a Portaria nº20 
de 14 de junho de 2016. O documento está disponível no Anexo 1 deste Manual. 

 

Nota: No art. 14, da IN 4/2014, prevê-se que nas licitações por preço global, cada serviço ou 
produto do lote deverá estar discriminado em itens separados nas propostas de preços, de modo 
a permitir a identificação do seu preço individual na composição do preço global, e a eventual 
incidência sobre cada item das margens de preferência para produtos e serviços que atendam às 
Normas Técnicas Brasileiras (NTB), de acordo com o art. 3º, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10. Elaborar adequação orçamentária 

De acordo com o art. 23, da IN 4/2014, será realizada uma estimativa do 
impacto econômico-financeiro, com base na Análise de Riscos, documento produzido 
anteriormente pela EPC, ressaltando a necessidade de indicação da fonte do recurso.  

 

11.  Elaborar cronograma físico-financeiro 

A elaboração do cronograma de execução física e financeira deverá 
conter o detalhamento das etapas ou fases da Solução a ser contratada, com os 
principais serviços ou bens que a compõe e a previsão de desembolso para cada uma 
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delas. O modelo do cronograma físico-financeiro consta no item “Anexos” deste 
manual. 

O detalhamento deve conter:  

1.  A descrição básica das atividades preventivas, incluindo a porcentagem/valor 
R$ do valor do objeto, referente a cada uma delas, e o mês de sua realização; 

2. Estimativa(através da média) dos serviços que serão realizados, incluindo, 
também, suas respectivas porcentagens/valores R$ do objeto por mês de 
realização do objeto. 

 

12. Definir regime de execução 

Na lei 8.666/93, no art. 6 defini as forma de execução na qual a EPC 
deve se basear: 

“... VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros 
sob qualquer dos seguintes regimes:        

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra 
ou do serviço por preço certo e total; 

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da 
obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

c) (Vetado). 

d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por 
preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações 
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao 
contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi 
contratada; ...” 

 
Nota: Também deverá ser avaliada a viabilidade de parcelamento da solução a ser 
contratada, em tantos itens quantos se comprovem necessários técnica e 
economicamente viáveis. Também deve ser verificado se será permitido consórcio ou 
subcontratação da solução.  
 

Cabe ressaltar que é obrigatória a utilização da modalidade Pregão para as 
contratações de que trata esta IN sempre que a Solução de Tecnologia da Informação 
for enquadrada como bens ou serviços comuns, conforme o art. 1º da Lei nº10.520, de 
2002, preferencialmente na forma eletrônica, de acordo com o Decreto nº5.450, de 
2005. 
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13.  Estabelecer critérios para seleção do fornecedor 

O integrante técnico deverá estabelecer os critérios técnicos para o 
julgamento das propostas na fase de Seleção do fornecedor, devendo atentar-se aos 
seguintes aspectos: 

 
a)  a utilização de critérios correntes no mercado; 
b) a possibilidade de considerar mais de um atestado relativo ao mesmo 

quesito de capacidade técnica, quando necessário para a comprovação da aptidão; 
c) a vedação da indicação de entidade certificadora, exceto nos casos 

previamente dispostos em normas do governo federal; 
d) a vedação de pontuação com base em atestados relativos à duração de 

trabalhos realizados pelo licitante; 
e) a vedação de pontuação progressiva de mais de um atestado para o mesmo 

quesito de capacidade técnica; e 

f) a justificativa dos critérios de pontuação em termos do benefício que trazem 
para a contratante. 

 

Nota: A fase de Seleção do Fornecedor observará as normas pertinentes, incluindo o 
disposto na Lei nº8.666, de 1993, na Lei nº10.520, de 2002, no Decreto nº2.271, de 
1997, no Decreto nº3.555,de 2000, no Decreto nº5.450, de 2005, no Decreto nº7.174, 
de 2010, no Decreto nº7.892, de 2013 e no Decreto nº8.250, de 2014. 

 

14.  Avaliar necessidade de audiência ou consulta pública 

A critério da Área Requisitante da Solução ou da Área de Tecnologia da 
Informação poderá ser disponibilizado em consulta ou audiência pública, a fim de 
avaliar a completude e a coerência da especificação dos requisitos, a adequação e a 
exequibilidade dos critérios de aceitação. 

 
Sendo realizada a audiência pública, serão avaliadas as contribuições, 

caso haja, e homologadas as aceitas no processo de contratação. 

 

 

15. Assinar termo de referência/ projeto básico 

Após realizado todo o rito de elaboração do Termo de Referência/Projeto 
Básico, a Equipe de Planejamento da Contratação – EPC deverá assinar o TRB/PB e 
encaminhá-lo para aprovação e assinatura do Coordenador Geral de Administração e 
Tecnologia da Informação  - CGATI. 
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20.  Concluir revisão 

Com a conclusão da revisão das minutas, a Área de Licitações irá verificar 
a necessidade de realização de audiência pública, para garantir a adequação das 
condições definidas, ao mercado. 

 

21.  Publicar instrumento convocatório 

Vencidas as etapas anteriores e realizados todos os ajustes pertinentes a 
produção do documento, a Área de Licitação deverá publicar no D.O.U o instrumento 
convocatório, dando amplo conhecimento do Edital de Licitação.  

 

22.  Há impugnação ou questionamento de cunho técnico? 

 Caso haja algum questionamento a Área de Licitação deve responder as 
questões ou impugnações feitas pelos licitantes. Nas questões de ordem técnica a Área 
de Licitação poderá solicitar apoio a Coordenação de Tecnologia da Informação, com a 
participação do integrante técnico da EPC, que deverá prestar informações suficientes 
para subsidiar a elaboração da resposta solicitada.   

 

23. Realizar sessão pública 

A Área de Licitação quando da publicação do Edital, apresenta a data, 
hora e local para recebimento das propostas das licitantes interessadas em participar 
do certame. A sessão ocorrerá na modalidade pregão eletrônico. 

O integrante técnico, bem como a Coordenação de Tecnologia da 
Informação deverão prestar apoio no julgamento das propostas, caso a Área de 
Licitações detecte a necessidade de apoio técnico para a análise das propostas.  

 

24. Realizar habilitação  

A habilitação da licitante refere-se a análise da documentação com 
relação a condição jurídica, da qualificação técnica, econômica-financeira, regularidade 
fiscal e trabalhista, da primeira classificada. Sendo verificada a capacidade da licitante, 
esta é declarada vencedora.    

 

25.  Há recursos de cunho técnico? 

As demais licitantes participantes do pregão poderão entrar com um 
pedido de recurso, apresentando formalmente as alegações técnicas. A comissão de 
licitação ou o pregoeiro poderá solicitar apoio técnico a Área de TI, por meio do 
integrante técnico.     
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26.  Adjudicar e homologar 

Declarada a vencedora do certame, o pregoeiro encaminha ao 
Coordenador Geral de Administração e Tecnologia da Informação, o resultado do 
pregão para que seja entregue o objeto contratual por meio de adjudicação e seja 
homologada a licitação, conforme definido pela Lei nº 8.666, de 1993, art. 43, inciso 
VI e Lei º10.520, de 2002, art. 4, inciso XXI e XXII.   

 

27.  Assinar contrato 

O objeto contratual é encaminhado a licitante declarada vencedora para 
assinatura, essa estando de acordo com os termos contratuais, sendo recomendado a 
avaliação jurídica de sua parte, assina o contrato e reencaminha ao ICMBio para dar 
continuidade ao processo.  

 

28.  Receber contrato assinado 

A Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação ao 
receber o contrato assinado, encerra a seleção do fornecer e a Equipe de Planejamento 
da Contratação é destituída automaticamente, conforme disposto na In n°4, art.30, 
§3°. 

 

29.  Nomear gestor e fiscais 

 
Encerrada a etapa de seleção do fornecedor, com a assinatura do 

contrato, o Coordenador Geral da CGATI, nomeia o gestor do contrato, o fiscal técnico, 
o fiscal requisitante, e o fiscal administrativo, por meio de portaria, no D.O.U.  
Oficialmente nomeados o gestor e os fiscais, inicia-se a gestão do contrato. 
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Mapeamento dos Processos (BPM):  

Anexo ProcCSTI - Mapeamento de Processo de Contratação de Soluções de TI 

Anexo PlanCSTI - Mapeamento do Planejamento da Contratação de Solução de TI 

Anexo A – Mapeamento do processo de Instituição da Equipe de Planejamento da 
Contratação 

Anexo B – Mapeamento  do Estudo Técnico Preliminar  

Anexo C – Mapeamento do processo da Análise de Riscos 

Anexo D – Mapeamento do processo de elaboração do TR/PB 

Anexo E – Mapeamento do processo de seleção de fornecedor de solução de TI 

 

 

Modelos de documentos:  

1 – DOD – Documento de Oficialização de Demanda  

2 – ETP – Estudo Técnico Preliminar da Contratação 

3 – Análise de Riscos 

4 – Termo de Referência ou Projeto Básico  

4.1 - Modelo de Execução 

4.2 - Estimativa de preço 

4.3 - Cronograma Físico-Financeiro 

4.4 - Modelo de vistoria  

 

Anexo 1  

Portaria MP -STI nº20 de 14 de junho de 2015. 
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BRASIL. Instrução Normativa n.° 4, de 11 de setembro de 2014, Dispõe sobre o 
processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgão do 
Sistema de Administração dos recursos de Tecnologia da Informação – SISP. 
Disponível em: <https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-
arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf> Acesso em:08/03/2017. 

 

BRASIL. Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 2013, Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm> Acesso em: 
08/03/2017. 

 

BRASIL. Governo Eletrônico Brasileiro. Núcleo de Contratação de TI. Modelo de 
contratação de Soluções de TI. Disponível em: 
<http://mcti.governoeletronico.gov.br/> Acessado em: 08/03/2017.  

 

 

BRASIL. Portaria n.° 20, de 14 de junho de 2016, Dispõe sobre orientações para 
contratação de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração 
Pública Federal, direta, autárquicas e fundacional e dá outras providências. Disponível 
em: < https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/Portaria%20MP-
STI%20no%2020%20de%2014%20de%20junho%20de%202016.pdf > Acesso em: 
08/03/2017. 
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   Diretoria de Planejamento, Administração e Logística 

Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação 
 Coordenação de Tecnologia da Informação  

 

 

Página 2 de 5 

 

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD  

 
INTRODUÇÃO 

Em conformidade com o art. 11 da Instrução Normativa n° 4, de 11 de setembro de 2014, 
emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (IN SLTI/MP 4/2014), a fase de Planejamento da 
Contratação terá início com o Documento de Oficialização da Demanda, a cargo da área 
requisitante da solução. 

 
PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE 

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE 

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):  

Responsável pela demanda:  Matrícula/SIAPE: 

E-mail: Telefone: (   )   

Fonte de Recursos: Data: 

 

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE REQUISITANTE 

Nome: Matrícula/SIAPE: 

Cargo: Lotação: 

E-mail: Telefone: (   )  

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE 
REQUISITANTE definidas na IN 4/2014 SLTI/MP, bem como da minha indicação para 
exercer esse papel na equipe que irá efetuar o Planejamento da Contratação de que trata 
este documento. 

 
Local, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 

 
______________________________ 
<Nome do Integrante Requisitante> 

 

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

Nome do Projeto:  
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ID 
Objetivos Estratégicos 

do Requisitante 
ID Necessidade prevista no PDTI Ação do PDTI 

1.     

...     

MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 
 
 
 
 

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO 

ID Metas do Planejamento Estratégico do Requisitante e do PDTIC Prazo 

1.   

...   

 
ENCAMINHAMENTO 

Encaminha-se ao Coordenador-Geral de Gestão de Tecnologia da Informação para 
providências. 

<Local>, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 
 

_________________________________________ 
<Nome do Titular da Área  

Requisitante da Demanda> 
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PREENCHIMENTO PELA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO 

Nome: Matrícula/SIAPE: 

Cargo: Lotação: 

E-mail: Telefone: (   )  

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE TÉCNICO 
definidas na IN 04/2014 SLTI/MP, bem como da minha indicação para exercer esse papel na 
equipe que irá efetuar o Planejamento da Contratação de que trata este documento. 
 

Local, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 
 

___________________________ 
<Nome do Integrante Técnico> 

 

ENCAMINHAMENTO E PARECER 

Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em 
relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Requisitante. 

 
Em conformidade com o art. 11, §§ 1º e 2º da IN 04/2014 SLTI/MP, encaminha-se a 
<autoridade competente da Área Administrativa>, que deverá: 

 
I. decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação; 

II. indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da 
Contratação, quando da continuidade da contratação; e 

III. instituir a Equipe de Planejamento da Contratação conforme exposto no Art. 2º, IV. 

 
Local, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 

 
_____________________________________ 

<Nome do Titular da Área de TI> 
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PREENCHIMENTO PELA ÁREA ADMINISTRATIVA 

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO 

Nome: Matrícula/SIAPE: 

Cargo: Lotação: 

E-mail: Telefone: (   )  

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE 
ADMINISTRATIVO definidas na IN 04/2014 SLTI/MP, bem como da minha indicação para 
exercer esse papel na equipe que irá efetuar o Planejamento da Contratação de que trata 
este documento. 
 

Local, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 
 

____________________________ 
<Nome do Integrante Administrativo> 

 

 

PARECER DA AUTORIDADE COMPETENTE 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades do órgão previstas no PDTI. 

Dá-se continuidade a fase Planejamento da Contratação. 

Equipe de Planejamento da Contratação: 

Integrante Requisitante  ___________________________________________________ 

Integrante Técnico  _______________________________________________________ 

Integrante Administrativo  __________________________________________________ 

Conforme o art. 30, § 3º da IN 04/2014 SLTI/MP, a Equipe de Planejamento da Contratação 
será automaticamente destituída quando da assinatura do contrato. 

 Local, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 
 

_____________________________________ 
<Nome da Autoridade Competente> 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A presente análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da 
contratação de [nome da solução], bem como fornecer informações necessárias para 
subsidiar o respectivo processo. 

 

2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

3 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 

Necessidades de Negócio da Área Requisitante 

Id Funcionalidades Envolvidos 

1.   

n...   

Macro Requisitos Tecnológicos da Solução de TIC 

1.  

n...  

Demais Requisitos 

1.   

n...   

Demandas dos Potenciais Gestores 

1.   

n...   
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4 – LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS (CENÁRIOS POSSÍVEIS) 

Cenário 1 

Entidade  

Descrição  

Fornecedor  

Análise da 
Solução 

“Análise do disposto no Art. 12, inciso II, da IN4/2014, bem como a capacidade 
de atender as necessidades do projeto. Vantagens e desvantagens, 

necessidades de adaptação, evolução ou melhorias” 

 Custo Total de Propriedade: Análise para o “Cenário 1” 

Item 
Valor (R$) 

[ano] [ano+1] [ano+n-] 

1.    

n�    

TOTAL GERAL =    

Cenário ‘n’ 

Entidade  

Descrição  

Fornecedor  

Análise da 
Solução 

“Análise do disposto no Art. 12, inciso II, da IN4/2014, bem como a capacidade 
de atender as necessidades do projeto. Vantagens e desvantagens, 

necessidades de adaptação, evolução ou melhorias” 

 Custo Total de Propriedade: Análise para o “Cenário n” 

Item 
Valor (R$) 

[ano] [ano+1] [ano+n-] 

1.    

n�    

TOTAL GERAL =    

 

5 – COMPARATIVO DE CUSTOS DE PROPRIEDADE 

Cenário Estimativa (R$) 

1.  

n�  
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Análise dos Custos Totais de Propriedade (Cenários) 

Solução 1 Valor (R$) Análise 

   

6 – JUSTIFICATIVA DO CENÁRIO ESCOLHIDO 

Cenário  [nº] Descrição  

Bens e Serviços que Compõem a Solução 

ID Bem/Serviço Estimativa 

1  R$ 

n�  R$ 

Total = R$ 

Alinhamento em Relação às Necessidades de Negócio e Macro Requisitos 
Tecnológicos 

 

Benefícios a serem alcançados 

a)  

b)  

 

7 – NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO PARA EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

1.  

n...  

 

8 – RECURSOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO 

Recurso Material – 1 

<Recurso> 

Quantidade  Disponibilidade  

Ações para Obtenção do Recurso  

Responsáveis pela Obtenção do Recurso  

Recurso Material – 'n' 

<Recurso> 

Quantidade  Disponibilidade  

Ações para Obtenção do Recurso  
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8 – RECURSOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO 

Responsáveis pela Obtenção do Recurso  

Recursos Humanos – 1 

<Função> 

Formação  

Atribuições  

Recursos Humanos – 'n' 

<Função> 

Formação  

Atribuições  

 

9 – ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO EM CASO DE INTERRUPÇÃO 
CONTRATUAL 

Evento 1 

<Evento> 

Ação Preventiva  

Responsáveis  

Ação de Contingência  

Responsáveis  

Evento 'n' 

<Evento> 

Ação Preventiva  

Responsáveis  

Ação de Contingência  

Responsáveis  

 

10 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Face ao exposto, declara-se a contratação como viável e sugere-se a realização de processo 
licitatório por meio de Tomada de Preço para aquisição do objeto pretendido. 
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11 – ASSINATURAS (ARTIGO 12, PARÁGRAFOS 1º E 2º DA IN 4/14) 

Integrante Técnico 

Nome: Matrícula/SIAPE: 

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 4/2014 – 
Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, 
bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das 
necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às demandas de 
negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são 
compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a 
área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados 
necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 
proposta. 

 

___________________________________________ 

Integrante Técnico 

_______________,_____de________________de 20___. 

Integrante Requisitante 

Nome: Matrícula/SIAPE 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos 
necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende adequadamente às demandas de 
negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são 
compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a 
área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados 
necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 
proposta. 

 

___________________________________________ 

Integrante Requisitante 

_______________,_____de________________de 20___. 
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Autoridade Competente 

Nome: Matrícula/SIAPE: 

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e 
estratégicas do órgão, mesmo que os integrantes técnico e/ou requisitante tenham se 
pronunciado pela inviabilidade da contratação. No mais, atende adequadamente às demandas 
de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são 
compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a 
área responsável priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados 
necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 
proposta. 

 

___________________________________________ 

Autoridade Competente 

_______________,_____de________________de 20___. 
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ANÁLISE DE RISCOS 

 
INTRODUÇÃO 

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a 
comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem 
ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.  

 

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Risco 01:  
Probabilidade:  

Id Dano Impacto 

1.   
Id Ação Preventiva Responsável 

1.   
Id Ação de Contingência Responsável 

1.   

 
2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Risco 01:  
Probabilidade:  

Id Dano Impacto 

1.   
Id Ação Preventiva Responsável 

1.   
Id Ação de Contingência Responsável 

1.   
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Equipe de Planejamento da Contratação 

Integrante Técnico Integrante Requisitante Integrante Administrativo 

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

____________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r. >  

 

______________________________,______de_____________________de 20_____ 
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TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

A presente análise tem por objetivo descrever os elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para subsidiar o processo licitatório, demonstrando sua 
viabilidade e conveniência. Seu conteúdo dependerá da natureza da Solução de TI a ser 
licitada, sendo mais complexo e minucioso na medida em que a contratação assim exigir. Ele 
será elaborado com base nas informações constantes do Estudo Técnico preliminar.  

 

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

 

2 – JUSTIFICAVA DA CONTRATAÇÃO 

 

 

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI 

Descrição 

 

Bens e/ou Serviços 

 Bem/Serviço Quantidade 

1.   

...   

 

4 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Considerações Gerais 

 

Especificações Técnicas Da Solução De TI 
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5 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

<Na definição das responsabilidades da contratante devem ser observadas, dentre outras, as 
constantes no art. 18, inciso I, da IN 4/2014> 

1.  

...  

 

6 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

<Na definição das responsabilidades da contratada devem ser observadas, dentre outras, as 
constantes no art. 18, inciso II, da IN 4/2014> 

1.  

...  

 

7 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE 
PREÇOS 

<Na definição das responsabilidades do órgão gerenciador de registro de preços devem ser 
observadas, dentre outras, as constantes no art. 18, inciso III, da IN 4/2014> 

1.  

...  

 

8 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

<Deverá contemplar as condições necessárias ao fornecimento das soluções de TI, 
observando, no que for possível, o art. 19 da IN 4/2014.> 

Rotinas de Execução 

• Prazos 

 

• Horários 

 

• Locais de Entrega 

 

Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle 

 

Mecanismos Formais de Comunicação entre a Contratada e a Administração 

 

Forma de Pagamento em Função dos Resultados 
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9 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

<Devem ser observadas as informações contantes no Critério de Aceitação disposto no Plano 
de Fiscalização.> 

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO – MÉTRICA E PERIODICIDADE 

Métrica 1 

Indicador de Qualidade  

Mínimo aceitável  

Métrica  

Ferramentas <Observar ferramentas formuladas no item 4 deste documento> 

Periodicidade Aferição  

Métrica “n” 

Indicador de Qualidade  

Mínimo aceitável  

Métrica  

Ferramentas <Observar ferramentas formuladas no item 4 deste documento> 

Periodicidade Aferição  

Metodologia/Formas de Avaliação da Qualidade e Adequação da Solução às 
especificações funcionais e tecnológicas 

<Para tanto deve ser observado o disposto no art. 20, inciso II, da IN 4/2014> 

Procedimentos para emissão de Nota Fiscal 

<Definição do procedimento para emissão de nota fiscal e pagamento, descontados valores 
oriundos da aplicação de eventuais glosas e sanções.> 

Procedimento para aplicação das Sanções 

Sanções Aplicáveis 

<Definição clara e detalhada das sanções administrativas, dentre outras, de acordo com os 
arts. 86, 87 e 88, da Lei 8.666/93, e com o art. 7º, da Lei 10.520/02.> 

Id Evento 
Ocorrência 

Sanção/Multa 

1
a

 ... 

1.     

...     

 

10 – ESTIMATIVA DE PREÇO 

Id Bem/serviço Valor Estimado 
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1.  R$ 

...  R$ 

 

11 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Id Fonte (Programa/Ação) Valor 

1.  R$ 

...  R$ 

Total =  

 

12 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

REGIME DE EXECUÇÃO (    ) Empreitada (    ) Preço Global (    ) Preço Unitário 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO (    ) Global (    ) Por Lote (    ) Por Item 

Proposta Técnica 

1.  

...  

Qualificação Técnica 

Id Papel Requisitos 

1.   

...   

Critérios de Seleção 

• Caracterização da Solução de TI 

 

• Modalidade de Licitação 

 

• Tipo de Licitação 

 

• Justificativa para Aplicação (ou não) do Direito de Preferência – Decreto nº 
7.174/2010 – Lei complementar nº 123/2006 

<justificativa> 

• Descrição de forma de Aplicação (ou não) da Margem de Preferência – Decreto 
nº 7.903/2013, Decreto nº 8.184/2014, Decreto nº 8.186/2014 e Decreto nº 
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8.194/2014 

 

• Justificativa para Contratação Direta 

<justificativa> 

• Critérios de Habilitação – Qualificação Técnica (Art. 30 – Lei 8.666/93) 

Critério Justificativa 

1.   

...   

Licitações tipo Técnica e Preço 

• Critérios Técnicos Obrigatórios 

Critério Justificativa 

1.   

...   

• Critérios Técnicos Pontuáveis 

ID Critério Técnico Pontuável Pontuação % Justificativa 

1.     

...     

Total =    

• Critérios de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais 

Critério Justificativa 

1.   

...   

• Critérios de Julgamento 

Critério Justificativa 

1.   

...   



Manual Contratação de Soluções de TI (1509598)         SEI 02070.002634/2017-55 / pg. 51

   Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  
  Diretoria de Planejamento, Administração e Logística 
Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação 

 Coordenação de Tecnologia da Informação 

 

7 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Integrante Técnico Integrante Requisitante Integrante Administrativo 

 
 
 

______________________ 
<Nome> 

M a t r í c u l a :  < M a t r . >  

 
 
 

______________________ 
<Nome> 

M a t r í c u l a :  < M a t r . >  

 
 
 

______________________ 
<Nome> 

M a t r í c u l a :  < M a t r . >  

 
 
Aprovo. Encaminha-se à <nome da área de licitações> para abertura de processo 
administrativo e iniciação de procedimento licitatório, segundo o art. 38 da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
 
 
 

Autoridade Competente 
 
 

__________________________ 
<Nome> 

M a t r í c u l a :  < M a t r . >  
 
 
 

______________________________,______de_____________________de 20_____ 
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Anexo VI ao Termo de Referência 
 

Acordo mínimo de Nivel de Serviço 
 
O presente documento estabelece critérios mínimos a serem exigidos da empresa 
CONTRATADA no tocante aos serviços prestados para a CONTRATANTE. 
 
1. Objetivo 
Definição de indicadores e metas para avaliação de serviços críticos relativos ao 
monitoramento e manutenção do ambiente de produção, atendimento a chamados técnicos e 
resolução de problemas, mantendo os níveis de qualidade previstos pelo Plano Diretor de 
Informática, Projeto Estratégico do STJ e as Certificações de qualidade conquistadas pelo 
CONTRATANTE. 
 
2. Premissas e Responsabilidades 
 
As partes envolvidas providenciarão em até 60 (sessenta) dias, a partir da vigência do contrato, 
as customizações para que os aplicativos de monitoramento e gerenciamento do ambiente de 
produção gerem os relatórios necessários para a avaliação dos indicadores propostos neste 
anexo. 
 
A CONTRATADA deverá registrar o tempo de espera por chamados ou suporte que dependam 
de fatores dos quais não detém o controle, como informações de outros setores do 
CONTRATANTE, parada programada do ambiente de produção por determinação do gestor. 
 
As alterações que forem aprovadas de comum acordo deverão ser registradas em documento 
à parte, assinado pelas partes, e anexado a este documento principal.  
 
Caso a Contratada não cumpra a meta estabelecida no mês, será gerada uma ocorrência e 
aplicadas as glosas previstas por cada item, mesmo em casos de reincidência. 
 
Nos casos em que não forem atingidas as metas causando prejuízo à CONTRATANTE, em 
virtude de eventuais paradas dos serviços críticos, será sugerida a aplicação de penalidades 
administrativas á empresa. 
 
As glosas previstas para cada indicador, se atingidas o seu limite máximo, além de aplicadas 
diretamente pelo gestor do contrato, deverão ser encaminhadas para a Administração do 
CONTRATANTE que iniciará o processo de penalização e multa previstas na cláusula 
contratual. 
 

3. Indicadores de Nível de Serviço 
 
Serviços Críticos. Sistema Justiça, Jurisprudência, Recursos Humanos, Acesso Web, Serviço 
de Mensageria, armazenagem corporativa, Backup e Restore, Gerência de Identidades, 
servidores de arquivos, ambiente de virtualização. 
 
Ferramentas de Controle. Nágios, NetlQ, NMIS, Livro de Ocorrências, Controle de Mudanças. 
 
 

DISPONIBILIDADE 

01 

Indicador  Disponibilidade dos Serviço Críticos (Mensal) 

Descrição Os serviços considerados críticos e quaisquer outro que dêem 

suporte a eles deverão permanecer disponíveis para uso, em regime 

24x7 desconsiderando as manutenções programadas 

Medição  

Meta  99,70% de disponibilidade 
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Ocorrência Não cumprimento da disponibilidade estabelecida 

Glosa *0,5 % ( meio por cento) para cada décimo, percetual ou fração 

menor que a meta definida até o limite de 98,70%. 

 

*1% ( um por cento ) para cada décimo percentual ou fração menor 

que a meta definida entre o limite de 98,69% até de 97,70 % 

cumulativo com o primeiro percentual. 

 

*1,5% ( um e meio por cento) para cada décimo percentual ou fração 

menor que a mesma definida abaixo do limite de 97,69% cumulativo 

com os dois critérios acima, ate o limite de 97,00%. 

 
 
Análise Proativa. Deverão ser analisados em tempo real os desempenhos dos serviços 
criticas inserindo as manutenções e os suportes necessários de maneira a proporcionar a 
continuidade e disponibilidade dos serviços. Diariamente deverão ser analisados os 
registros internos dos harciwares e softwares para avaliàçâo e detecção de intervenções 
necessárias, submetendo-os à CONTRATANTE para programação das intervenções que 
permitirem agendamento. 
 
Intervenção Proativa. É obrigação da CONTRATADA efetuar as intervenções 
necessárias em tempo de produção para sanar os erros apresentados nesta fase e que 
sejam de sua competência. Se as intervenções propostas forem para melhoria de 
desempenho ou compatibilização de ambiente e permitirem agendamento deverão ser 
submetidas para aprovação da CONTRATANTE antes de execução. 
 

PROATIVIDADE 

01 

Indicador  Supervisão e intervenção proativa  (Mensal) 

Descrição A manutenção proativa visa detectar com antecedência os possíveis 

problemas que possam vir a ocorrer devido à necessidade de suporte 

como aplicação de “patches” correções de drivers, ou algum outro 

dispositivo que possa impactar no desempenho ou disponibilidade 

dos sistemas Monitorados pela CONTRATADA podendo ser 

visualizados mediante acompanhamento e análise diária de 

desempenho e produção dos recursos. 

Medição  

Meta  Número de incidente por falta de proatividade < = 4 

Ocorrência Número superior à quantidade permitida ( 4 incidentes) 

Glosa *0,5 % ( meio por cento) para cada incidente superior à meta definida 

até o limite de 8 incidentes. 

 

*1% ( um por cento ) para cada incidente superior a 8 até o limite de 

16 incidentes. 

 

*1,5% ( um e meio por cento) para cada  incidente superior a 16 até o 

limite de 28 incidentes.   
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ANEXO TR 

ESTIMATIVA DE PREÇO 

Objeto de Contratação  Quantidade  

(Unid.) 

Custo 

Unitário  

Custo Total 

Prestação de Serviços de Suporte e 

Manutenção de Infraestrutura de Redes 

300.000 R$35,00 R$ 10.500.000,00 

 

Valor Total por extenso:  

 

 

Quadro de Resultados  

Quantidade Final 300.000 Valor Unitário  R$ 35,00 

Tempo Contratação  12 meses  

OBs: Tabela de composição dos custos unitários  (a ser preenchida pela licitante) 

Definição  Percentual 

sobre 

Remuneração 

Percentual sobre 

custo final  

Multiplicador 

Base de calculo  

Valor Final  

     

     

     

     

     

     

Custo Final      
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   Instituto Chico Mendes d

   Diretoria de Planejamen

   Coordenação Geral de A

   Coordenação de Tecnol

CRO

Detalhamento das etapas ou 

ou bens que a compõe e a pre

 

Tarefas  Tar

TS - 001 <informar

TS - 002 <informar

TS - 003  <informar

 

 

TOTAL A

Qu

Item 
Único 

Resumo Geral

1  Tarefas Rotineiras (TR)

2 Tarefas de Suporte (TS

3 Tarefas de Demanda (T

TOTAL ANUAL 

Tarefas 

TR -001 <

TR – 002 <in

TR - 003 <in

 

 

 

TOTAL AN

Tarefas  Tare

TD - 001  <informar 

TD – 002 <informar 

TD - 003  <informar 

TOTAL AN

ndes de Conservação da Biodiversidade 

jamento, Administração e Logística 

l de Administração e Tecnologia da Informaçã

ecnologia da Informação 

 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

INTRODUÇÃO 

as ou fases da Solução a ser contratada, com os pri

a previsão de desembolso. 

 

Tarefa  Custo Unitário  Previsão Anual 

mar serviço >  <Inserir valor> <Inserir valor> 

mar serviço >  <Inserir valor> <Inserir valor> 

mar serviço >  <Inserir valor> <Inserir valor> 

   

   

AL ANUAL  

 

 

Quadro Resumo da Tabela de Tarefas 

ral Custo anual 
Previsto 

Percentual de 
garantia 

(TR) <Inserir valor> 00,00% 

 (TS) <Inserir valor> 00,00% 

da (TD) <Inserir valor> 00,00% 

<Inserir valor> 00,00% 

Tarefa Previsão Mensal 

<informar serviço >  <Inserir valor> 

<informar serviço >  <Inserir valor> 

<informar serviço >  <Inserir valor> 

  

  

  

L ANUAL  

Tarefa  Custo Unitário  Previsão Anual 

ar serviço >  <Inserir valor> <Inserir valor> 

ar serviço >  <Inserir valor> <Inserir valor> 

ar serviço >  <Inserir valor> <Inserir valor> 

L ANUAL  

mação 

principais serviços 

  Custo Total 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 

 

 

 

Custo total 
garantido 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 

Custo Total 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 

 

 

 

 

 Custo Total 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 

<Inserir valor> 
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MODELO DO TERMO DE VISTORIA 

 
Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico n° -, que tomei 
conhecimento de todas as informações necessárias para a identificação dos serviços 
licitados, bem como vistoriei os equipamentos e ambientes em que serão prestados 
os serviços, tomei conhecimento e cumpri as exigências expressas no Edital, tendo 
sido sanada pela equipe técnica do ICMBio todas as dúvidas que porventura foram 
por mim questionadas e que marquei de próprio punho os itens abaixo. 
 

� Entreguei termo de confidencialidade e seus anexos 

� Identificação e dados do termo de confidencialidade conferidos pela equipe 
técnica. 

� Recebi Complemento I - Quadro de Recursos de Ti 

� Recebi Complemento II - Tabela de Tarefas 

� Recebi Complemento III - Resumo descritivo da Vistoria 

� Visitei os locais de realização dos serviços, como CPDs, ativos de redes, 
dutos de cabeamento, periféricos de apoio e setores de demanda e 
aprovação.  

� Vistoriei o ambiente de trabalho destinado para execução dos serviços, e os 
recursos materiais disponibilizados para a equipe contratada. 

� Conheci os modelos e quantidades de equipamentos hardwares e periféricos 
objeto dos serviços 

� Tomei conhecimento dos principais softwares, aplicativos e ferramentas 
auxiliares em utilização nos computadores servidores e estações de 
trabalho. 

� Tomei conhecimento dos procedimentos adotados, documentação existente, 
modelos de acompanhamento, certificações existentes, recomendações e 
normatizações da Organização. 

� Vistoriei ambiente de monitoramento e ferramentas de soflwa, e para 
acompanhamento de disponibilidade e desempenho dos recursos de 
infraestrutura. 

� Estou ciente do grau de dificuldade e a devida especialização necessária 
para a execução dos serviços a serem contratados. 

� Tomei conhecimento dos novos recursos em fase de contratação. 

� Foram esclarecidas todas as minhas perguntas de modelagem, padronização 
e características técnicas adotadas pelo Contratante 
 
 

Data: 
 
 
 
 
Assinatura do Responsável  
 Técnico da Empresa   

Assinatura do Representante 
do ICMBio 
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