
 

 
 

 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

DIVISÃO DE POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 

(Processo Administrativo n.º 09010.000017/2021-55) 

 

 

Torna-se público que o(a) MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, por meio do(a) 

Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, sediado(a) na Esplanada dos Ministérios, bloco H, anexo 

I, sala 811, Brasília-DF, CEP 70.170-900, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com o critério de julgamento menor preço por grupo, sob a forma de execução 

indireta, no regime de empreitada preço unitário, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,da 

Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 

9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.174, 

de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, das Instruções 

Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro 

de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 18/08/2021 

Horário: 10:00 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras/pt-br 

1 DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, 

desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de 

software, seguindo o processo de desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores 

– MRE, baseado em metodologias ágeis, design thinking e ideias do “software 

craftsmanship”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos. 

1.2 A licitação será realizada em grupo único, formado por 5 itens, conforme tabela constante 

no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens eu o 

compõem. 

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4 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. 

  

2  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  240010 

Fonte:  

Programa de Trabalho:  07.122.0032.2000.0001 

Elemento de Despesa:  339040 

PI: 

3 DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 

do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

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

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, 

em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.2.7 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017) 

4.2.7.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 

forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços 

objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no 

contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização 

social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante 

apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 

constitutivos. 

4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no 

Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU. 

4.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, 

da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 

7.203, de 04 de junho de 2010);  

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar 

de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 

contratante. 

4.5 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

4.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 

no certame; 

4.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 



 

 
 

4.6.3 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.6.7  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.6.8  que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.6.9 que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir 

dos critérios de preferência. 

4.6.9.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010. 

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, 

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

5.2 O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

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

sistemas. 

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art, 43, §1º, da LC nº 123, de 2006. 

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 



 

 
 

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.1.1 Valores unitários dos itens e valor total do Grupo; 

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência  

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do 

modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, 

com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos 

do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.  

6.4 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso 

de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas 

as orientações a seguir: 

6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 

6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou 

redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 

da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao 

pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos 

recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 



 

 
 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

6.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;  

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de 

Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 

ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; 

ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato 

7  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 

Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Grupo; 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  



 

 
 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o que será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

7.10.1. Não havendo, pelo menos, três ofertas nas condições definidas neste item poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.11.1. Não havendo lance final fechado e classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até no 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo, observando-se, 

após, o item anterior. 

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as 

exigências de habilitação 

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

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

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria 

as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 



 

 
 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.25.1.1. prestados por empresas brasileiras;  

7.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.25.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas ou os lances empatados.  

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das prevista deste Edital.. 

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

7.29. Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme 

procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.29.1. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que 

fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão 

prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 



 

 
 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 

Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua 

proposta final, conforme anexo deste Edital. 

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante 

exclusivamente via sistema, no prazo de 2(duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, 

com os respectivos valores adequados ao lance vencedor e será analisada pelo Pregoeiro no 

momento da aceitação do lance vencedor. 

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 

de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que 

não contrariem exigências legais.  

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 

da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:  

8.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU – 

Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível.  

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta 

de preços ou menor lance que: 

8.5.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.5.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, 

tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho 

vigentes. 

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

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do 

artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A 

da IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da 

proposta. 

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente 

pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será 

obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 



 

 
 

8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

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

a suspeita. 

8.9.1 Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de 

diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

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

8.10 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2(duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.10.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo  

8.10.2  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as 

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 

os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.12.  O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha 

de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos 

e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

8.13.  Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde 

que não haja majoração do preço. 

8.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas. 

8.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando 

não cabível esse regime. 

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

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

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

8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 

se for o caso. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 



 

 
 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

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

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 

- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a 

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos 

vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação 

previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto 

na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 

respectiva documentação atualizada. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 
 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 

feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 

conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2(duas) horas, sob pena 

de inabilitação.  

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante a apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital . 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

9.8.  Habilitação jurídica:  

9.8.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

9.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

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

da consolidação respectiva. 

 

9.9.   Regularidade fiscal e trabalhista: 



 

 
 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.  Qualificação Econômico-Financeira:  

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 

a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 



 

 
 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10%(dez por cento) do valor total estimado da 

contratação ou do item pertinente.  

9.10.5. A empresa, cadastrada ou não no SICAF, deverá ainda complementar a 

comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de: 

9.10.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido 

(CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 

de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento) do valor de sua proposta para a 

contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço 

patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma 

da lei; 

9.10.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor de sua proposta para a contratação, por meio 

da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 

contáveis do último exercício social, apresentados na forma da 

lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta; 

9.10.5.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de 

compromissos assumidos, conforme modelo constante do 

Anexo IV, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos 

contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a 

iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de 

abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do 

licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada 

neste Edital; 

9.10.5.3.1. A declaração de que trata a subcondição acima 

deverá estar acompanhada da Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último 

exercício social; 

9.10.5.3.2. Quando houver divergência percentual superior 

a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, 

entre a declaração aqui tratada e a receita bruta 

discriminada na Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, 

concomitantemente, as devidas justificativas. 

 

9.11.  Qualificação Técnica:  

9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado.  

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, 

os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com 

as seguintes características mínimas: 



 

 
 

9.11.1.1.1. Comprovação de experiência anterior na 

prestação de serviços de desenvolvimento e 

manutenção de software integralmente 

empregando metodologias ágeis, com um 

mínimo de 39 (trinta e nove) postos de trabalho 

contratados, e por período não inferior a 1 (um) 

ano, mediante a apresentação de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

9.11.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

9.11.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 

executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 

5, de 2017.   

9.11.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

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

concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade 

técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da 

IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

9.11.5. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 1(um) ano na 

prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, 

não havendo obrigatoriedade de o ano ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

9.11.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia 

do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017. 

9.11.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de 

vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência. 

9.11.7.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por 

declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais para 

execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 

assume total responsabilidade por este fato e não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

9.12. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcios, serão observadas as seguintes 

exigências: 

9.12.1. comprovação da existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelas empresa que dele participarão, 

com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes 

representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento 

contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e 

judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação; 



 

 
 

9.12.2. apresentação de documentação de habilitação especificada no edital por 

empresa consorciada; 

9.12.3. comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital; 

9.12.4. demonstração,  pelo consorcio, pelo somatório de valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do 

atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para fins de 

qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva 

participação; 

9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua 

totalidade por micro e pequena empresas, não será necessário 

cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-

financeira; 

9.12.5. responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações 

do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

9.12.6. obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado 

por empresas brasileiras e estrangeiras; 

9.12.7. constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; 

9.12.8. proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 

por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

 

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 



 

 
 

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo  

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

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

será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

3(três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 

legal. 

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 

ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este 

instrumento convocatório.  

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento.  

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.3.   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 

numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

10.4.   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5.   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 



 

 
 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 

e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá 

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 



 

 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência. 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5(cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento.  

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses, prorrogável conforme 

previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Sicaf para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 

termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao 

seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 



 

 
 

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após 

a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
a este Edital. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

20.1.3. apresentar documentação falsa; 

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.6. não mantiver a proposta; 

20.1.7. cometer fraude fiscal; 

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente. 



 

 
 

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

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

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

sanções: 

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.4.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

20.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

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

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 



 

 
 

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

de Referência. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

dlc@itmaraty.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Esplanada dos 

Ministérios, bloco H, anexo I, sala 811, Brasília-DF, CEP 70.170-900, Divisão de Licitações. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

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

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

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

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

22.6. 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.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 



 

 
 

22.8. 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 Administração. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras/pt-br, e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço Esplanada dos 

Ministérios, bloco H, anexo I, sala 811, Brasília-DF, CEP 70.170-900, nos dias úteis, no horário 

das 09:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

22.12.3. ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços; 

22.12.4. ANEXO IV –Modelo de Declaração da Relação de Compromissos 

 

 

Brasília, 04 de agosto de 2021 

 

AUGUSTO CÉSAR TEIXEIRA LEITE 

Direto Substituto do Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, 
desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de 
software, seguindo o processo de desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores 
– MRE, baseado em metodologias ágeis, design thinking e ideias do “software 
craftsmanship”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 

GRUPO 1 

Item Descrição Unidade de Medida Quantidade 

1 
Gerente de Projetos (GP) Híbrido (posto de trabalho + 

cumprimento de níveis mínimos de 
serviço) 

4 

2 
Especialista em UX (EUX) Híbrido (posto de trabalho + 

cumprimento de níveis mínimos de 
serviço) 

4 

3 
Desenvolvedor “Full Stack” 
(DFS) - Sênior 

Híbrido (posto de trabalho + 
cumprimento de níveis mínimos de 
serviço) 

16 

4 
Desenvolvedor “Full Stack” 
(DFP) - Pleno 

Híbrido (posto de trabalho + 
cumprimento de níveis mínimos de 
serviço) 

9 

5 
Desenvolvedor “Full Stack” 
(DFJ) - Júnior 

Híbrido (posto de trabalho + 
cumprimento de níveis mínimos de 
serviço) 

6 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 

2.1. Para o atendimento das necessidades de negócio listadas nos instrumentos de 
planejamento institucional: PDTIC e Plano de Transformação Digital, além de demandas 
complementares de desenvolvimento e manutenção de sistemas encaminhadas à Divisão 
de Políticas de Tecnologia da Informação – DINFOR por outros meios, é necessário 
especificar os perfis desejados e a quantidade de profissionais que se pretende alocar no 
contrato. 
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2.2. Para isso deve-se considerar diversos aspectos, entre os quais, merecem destaque: 
ambiente tecnológico; nível de qualidade pretendido; aderência às boas práticas de 
formação de times ágeis consagradas no mercado; natureza e volume de demandas a 
serem atendidas por esta contratação e, principalmente, a capacidade técnica e 
operacional da equipe interna de gestão do Setor de Desenvolvimento de Sistemas da 
DINFOR, que ficará responsável por solicitar, fiscalizar, acompanhar e atestar a execução 
de todos os serviços. 

2.3. Ao considerar o histórico do trabalho de desenvolvimento e manutenção de sistemas 
dentro do MRE, é possível classificar as demandas em 2 (dois) grandes grupos, quanto à 
natureza: 

a) Projetos de desenvolvimento de software: demandas por sistemas novos ou por 
grande volume de modificações em produtos de software já existentes; 

b) Manutenção de software: alterações pontuais em softwares com o objetivo de 
atender novos requisitos, ajustar o software em razão de uma mudança no ambiente 
tecnológico ou corrigir falhas detectadas durante o uso em ambiente de produção. 

2.4. Em metodologias ágeis, os projetos de desenvolvimento demandam uma equipe de 
tamanho reduzido, multidisciplinar, colaborativa, auto organizada e imersa no trabalho de 
criar a solução apropriada para um determinado problema. O perfil profissional disponível 
no mercado que melhor se encaixa nessas características é o de desenvolvedor “Full 
Stack”. Ele recebe essa denominação por tipicamente ter capacidade de atuar em todo o 
ciclo de vida de criação de um software, desde o entendimento dos primeiros requisitos, 
passando pelo projeto, construção, gestão de qualidade, detalhes técnicos de ambiente, 
segurança, disponibilização para o usuário final, refatoração de código, entre outras 
atividades. O mercado costuma classificar esses profissionais em três níveis de senioridade, 
da menor para a maior: júnior, pleno e sênior.  

2.5. O Ministério das Relações Exteriores utiliza metodologias ágeis em seus processos de 
desenvolvimento de software desde 2015. Ao longo de seis anos de experiência, tornou-
se unânime a percepção, entre os membros da equipe interna do MRE, que o bom 
andamento dos projetos está intrinsecamente ligado ao fato da equipe de 
desenvolvimento ter sido constituída por profissionais experientes, em sua maioria.  Esse 
conceito é conhecido como “pirâmide invertida”, onde o número de profissionais de nível 
sênior deve ser maior que o número de profissionais nível pleno que, por sua vez, também 
deve ser maior que o número de profissionais nível júnior alocados no contrato. 

2.6. Após determinar o perfil dos desenvolvedores, é necessário estimar a quantidade de 
postos de trabalho por projeto de desenvolvimento. Para isso, novamente foi possível 
olhar para a experiência do MRE em desenvolvimento ágil e observar que projetos com 
quatro desenvolvedores dedicados tiveram muito sucesso na sua execução. Assim, em 
conformidade com o conceito de pirâmide invertida, considera-se adequado que, por 
padrão, os times de desenvolvimento devam conter dois desenvolvedores “full stack” 
sênior, um pleno e um júnior. 
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2.7. Ao verificar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019-2021 e o 
Plano de Transformação Digital, é possível identificar metas ou ações que resultarão em 
onze projetos de desenvolvimento de software, são elas: 

a) Desenvolver e implantar novo sistema de comunicações (meta 4.1 do PDTIC); 

b) Desenvolver segunda geração do sistema E-docs (meta 4.2 do PDTIC); 

c) Desenvolver e implantar novo sistema de gestão financeira (ação 4.3.1 do PDTIC); 

d) Substituir totalmente o SGRH pelo GIP (ação 4.3.3 do PDTIC); 

e) Evoluir GIS para centralizar as solicitações de todas as áreas da SGAD (ação 4.3.3 do 
PDTIC); 

f) Desenvolver sistemas de acesso à informação ao cidadão (meta 4.6 do PDTIC); 

g) Desenvolver sistema de gerenciamento de informações para as áreas políticas (meta 
4.7 do PDTIC); 

h) Lançar aplicativo de apoio à atividade consular e digitalizar documentos (ação 6.1.1 do 
PDTIC e Plano de Transformação Digital); 

i) Desenvolver e implantar nova versão do Exprodef (ação 6.3.1 do PDTIC e Plano de 
Transformação Digital); 

j) Desenvolver aplicativo Invest & Export (ação 6.3.3 do PDTIC e Plano de Transformação 
Digital); 

k) Desenvolver ferramenta de informática para promoção do agronegócio (meta 6.6 do 
PDTIC e Plano de Transformação Digital); 

2.8. O acompanhamento de projetos que empregam metodologias ágeis, por características 
que lhe são inerentes, exige um grande esforço por parte da equipe de gestão do 
Ministério das Relações Exteriores. Essa equipe precisa estar disponível para o time de 
desenvolvimento sempre que houver necessidade, sob pena de contribuir para 
indesejáveis atrasos nas entregas. Ocorre que esses servidores também exercem outros 
papéis no desempenho de suas funções. 

2.9. É comum que precisem ser polivalentes e atuar cumulativamente em tarefas de gerência 
de projetos, planejamento de contratações, fiscalização de contratos, planejamento 
estratégico, produção de relatórios de gestão, intercâmbio de experiências com outros 
Órgãos, produção de documentos de governança, prospecção de novas tecnologias, 
gerência de manutenção de softwares, entre outras. 

2.10. Por essas razões e pelos resultados verificados em contratações anteriores, optou-se por 
limitar o número de projetos em que cada um desses servidores atua. Para o realizar o 
acompanhamento necessário com a eficácia desejada, cada servidor deverá atuar em 1 
(um) projeto de desenvolvimento por vez. Esse fato limita o número de projetos que a 
equipe de gestão poderá tocar simultaneamente a 6 (seis). 
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2.11. É possível, a partir dos dados acima expostos, estimar a quantidade de desenvolvedores 
a serem alocados nos projetos. No caso em tela, são 24 (vinte e quatro) postos de trabalho 
a serem preenchidos por 12 (doze) desenvolvedores “full stack” sênior, 6 (seis) 
desenvolvedores “full stack” pleno e outros 6 (seis) desenvolvedores full stack nível júnior. 

2.12. Também é necessário dimensionar o time que estará responsável por atender demandas 
de manutenção de software dos 95 (noventa e cinco) sistemas atualmente em produção. 
Por se tratar de um trabalho realizado pontualmente que resulta em pequenas alterações, 
não é possível dedicar uma equipe de desenvolvedores para atuar exclusivamente em um 
único produto de software. 

2.13. Diante desse cenário, foi realizada uma consulta na ferramenta de gestão do processo de 
desenvolvimento do MRE com o objetivo de identificar a participação de demandas dessa 
natureza em relação ao total executado. O gráfico a seguir demonstra que pouco mais de 
25% do trabalho da equipe foi em serviços de manutenção de software: 

 

 

2.14. Ao analisar esses dados, fica evidente a necessidade de que o time dedicado às 
manutenções seja dimensionado em torno de 25% do tamanho da equipe estimada em 
projetos. Além disso, o perfil da equipe de desenvolvedores dedicados à manutenção 
requer um grau maior de senioridade, haja vista a necessidade de trabalhar com diversas 
tecnologias, inclusive sistemas legados sem documentação e de difícil compreensão da 
arquitetura. Ao considerar o cenário acima exposto, optou-se por dimensionar a equipe de 
manutenção em 7 (sete) desenvolvedores, dos quais 4 (quatro) devem ser “full stack” nível 
sênior e 3 (três) pleno.  

2.15. Dessa forma, estima-se o total de 31 (trinta e um) desenvolvedores para atendimento 
das demandas de desenvolvimento e manutenção de software, obedecendo a seguinte 
composição:  

- 16 (dezesseis) Desenvolvedores Full Stack Sênior; 

- 9 (nove) Desenvolvedores Full Stack Pleno; 

- 7 (sete) Desenvolvedores Full Stack Junior. 
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2.16. Apesar de todos os ganhos percebidos pelo MRE na adoção de métodos ágeis em seu 
processo de construção de software, os gestores da área de TI do Órgão observaram que 
mesmo em equipes onde os desenvolvedores participam de todas as atividades do ciclo 
de vida do desenvolvimento, ainda persiste a dificuldade em compreender questões 
relativas às necessidades das áreas finalísticas ou requisitantes dos projetos. 

2.17. Isso se agrava em instituições que adotam uma política de alta rotatividade de pessoal. 
Nas carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, é comum que os servidores revezem suas 
lotações entre os postos no exterior (Embaixadas, Consulados e outras Representações) e 
a Secretaria de Estado de Relações Exteriores, em Brasília. Fato que dificulta a gestão de 
conhecimento dos processos de trabalho das áreas administrativas e finalísticas. 

2.18. Esses fatores aumentam, sobremaneira, a complexidade da tarefa de criar software no 
Itamaraty, pois é comum que nem mesmo representantes das áreas demandantes tenham 
a exata dimensão da natureza do problema que desejam resolver ou de possíveis soluções 
candidatas. 

2.19. Torna-se, então, fundamental incorporar, ao processo de desenvolvimento do MRE, 
abordagens capazes de lidar com esse alto grau de incertezas. O Design Thinking - 
metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços focados nas necessidades, 
desejos e limitações dos usuários, tem sido amplamente empregado com sucesso por 
empresas do ramo de desenvolvimento de software para atender esses cenários. 

2.20. As práticas e ferramentas dessa metodologia são empregadas e disseminadas por 
profissionais conhecidos no mercado de tecnologia da informação como Especialistas em 
User Experience. Estes profissionais colaboram entre os diversos envolvidos para 
encontrar os reais objetivos a serem atingidos pela solução de software que se vislumbra 
construir, produzem experimentos - inclusive protótipos de alta fidelidade, que guiam a 
produção de uma aplicação que proporcione aos usuários uma experiência satisfatória e 
produtiva durante a utilização dos sistemas. 

2.21. Há, ainda, a necessidade de um perfil de natureza gerencial que seja responsável por 
coordenar, no âmbito da contratada, as atividades de todos os profissionais acima 
elencados, em conformidade com todas as determinações contidas no TR e com os 
princípios e práticas das metodologias ágeis. Esse perfil será denominado Gerente de 
Projetos. 

2.22. Durante o período de gestão de contratos baseados em metodologias ágeis no MRE, foi 
verificada a necessidade de limitar a quantidade de projetos que um gerente atua 
simultaneamente. Quando um gerente atuava em mais de dois projetos, os servidores da 
área de TI percebiam queda de qualidade no trabalho gerencial, como deficiência na 
qualidade e disponibilidade de informações sobre a execução, queda na qualidade de 
comunicação e colaboração com os Product Owners e atrasos nas entregas de estimativas 
para execução, por exemplo. 
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2.23. Para evitar esses inconvenientes e eliminar gargalos, cada gerente ficará responsável por 
até 2 (dois) projetos simultaneamente. Por razões semelhantes, a mesma limitação será 
aplicada para os perfis de Especialistas em User Experience, pois precisam imergir nos 
problemas e soluções para as áreas requisitantes, o que requer foco. Consequentemente, 
estima-se a necessidade de alocação de 4 (quatro) profissionais na função de Gerente de 
Projetos, repetindo-se esse quantitativo para os perfis de Especialistas em User 
Experience. 

2.24. Bens e serviços que compõem a solução de TIC 

2.24.1. A quantidade máxima de postos de trabalho demandados será de 39 (trinta e nove), 

obedecendo a seguinte distribuição e critérios de remuneração mínima dos 

profissionais: 

Perfil 
Salário-base 

Mínimo 
Código 
Catser 

Unidade de 
medida 

Quantidade 
de Postos de 

Trabalho 

Gerente de Projetos (GP) R$ 11.111,65 

25852 

Postos de 
trabalho + 

níveis 
mínimos de 

serviços 

4 

Especialista em UX (EUX) R$ 9.041,50 4 

Desenvolvedor “Full Stack” (DFS) - Sênior R$ 11.355,05 16 

Desenvolvedor “Full Stack” (DFP) -  Pleno R$ 8.118,65 9 

Desenvolvedor “Full Stack” (DFJ) -  Júnior R$ 5.174,70 6 

TOTAL 39 

 

2.24.2. Não serão admitidas propostas que contenham valores de salários-base inferiores 

aos discriminados na tabela acima. 

2.25. A qualificação e atividades a serem desempenhadas por cada perfil profissional serão 
detalhadas no item 4.12 - Requisitos de Experiência Profissional e de Formação da Equipe. 

2.26. A contratada proverá equipe para prestação dos serviços mencionados mediante 
solicitação por meio de comunicação oficial do Ministério das Relações Exteriores, 
respeitando a composição e qualificação mínima exigidas. Os serviços serão remunerados 
proporcionalmente ao volume postos de trabalho e cumprimento de níveis mínimos de 
serviço previstos.  

2.27. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço 
unitário. 

2.27.1. A escolha acima se justifica pela necessidade técnica de flexibilizar a quantidade de 

postos de trabalho a serem alocados, considerando fatores como a capacidade variável 

de gestão dos serviços por parte da equipe de servidores do MRE, prováveis mudanças 
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no volume demandas institucionais de desenvolvimento de software e risco de 

distorção dos indicadores dos níveis mínimos de serviço escolhidos. 

2.28. Em caso de descumprimento de nível mínimo de serviço, aplicar-se-ão descontos no 
faturamento da contratada, de acordo com as regras estabelecidas. 

2.29. O quantitativo de postos de trabalho não constitui compromisso de demanda por parte 
da CONTRATANTE. 

2.30. Por fim, cabe esclarecer que o quantitativo de postos de trabalho que efetivamente 
prestará o serviço será definido no momento da abertura das ordens de serviço e 
considerará as características do caso concreto de projeto ou manutenção de software, 
como complexidade e escopo estimado do projeto, prazo previsto nos instrumentos de 
planejamento institucional, backlog de demandas de manutenção, tamanho da equipe do 
MRE disponível para gestão e fiscalização dos serviços, entre outros. 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação 

3.1.1. Os serviços de desenvolvimento e manutenção de software são essenciais para que o 

Ministério das Relações Exteriores cumpra com suas funções. A prestação dos 

mencionados serviços assegura a manutenção dos níveis de investimento do Ministério 

em sistemas computacionais e garante o pleno funcionamento dos sistemas de 

tratamento da informação existentes. Considerando que a informação é matéria-prima 

básica do trabalho diplomático e os investimentos na área de TI são estratégicos, 

impõe-se a necessidade de contratação de empresa capaz de produzir novos sistemas 

que possam atender de maneira eficaz e eficiente as necessidades do Serviço Exterior 

Brasileiro. 

3.1.2. Dada a característica de grande mobilidade dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro 

e a consequente perda de conhecimento das áreas de negócio, faz-se necessário 

manter o emprego de metodologia de desenvolvimento capaz de minimizar os 

problemas ocasionados por esse contexto, como a metodologia de desenvolvimento 

ágil. 

3.1.3. A disponibilidade e, consequentemente, a continuidade dos serviços é preocupação 

perene na gestão de recursos tecnológicos, sobretudo porque a interrupção da 

prestação dos serviços públicos causaria transtornos internos (administrativos) e 

externos, aos cidadãos e contribuintes. A dependência da disponibilidade das soluções 

de TI vem se intensificando, à medida que o MRE avança no cumprimento do Plano de 

Transformação Digital e do Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional. 

3.1.4. O planejamento do Pregão DTIC 01/2020 foi realizado antes da pandemia de COVID-

19, seguindo modelo de contratação que vinha sendo utilizado neste ministério, com 
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bons resultados até então. A mudança de cenário provocada pela pandemia revelou 

necessidade de evolução desse modelo para fazer frente às novas necessidades 

decorrentes da aceleração do processo de transformação digital, que se refletem tanto 

nos sistemas voltados ao público interno como no atendimento ao cidadão. Entre as 

novas demandas de funcionalidades que devem ser desenvolvidas estão o 

aprimoramento dos sistemas de gestão de pessoal e de controle de gastos do MRE; a 

integração de sistemas, sobretudo de pessoal, que hoje não compartilham dados; e a 

necessidade de acelerar a substituição de sistemas legados, cujo custo de manutenção 

tem aumentado ao longo dos últimos anos. Essas mudanças, que dizem respeito a 

arquitetura de sistemas e ao processamento de dados-mestre, exigirá o emprego de 

profissionais com perfis distintos daqueles requisitados no Pregão DTIC 01/2020. 

3.1.5. Outra mudança relevante no contexto de desenvolvimento de sistemas diz respeito ao 

ambiente regulatório em segurança da informação. Nesse sentido, há que se cumprir 

as determinações do Decreto Nº 10.222/2020, referente à Estratégia Nacional de 

Segurança Cibernética, em especial no tocante à adoção de padrões internacionais no 

desenvolvimento de novos produtos desde sua concepção. A observância da recente 

normativa exigirá a inclusão de requisitos mínimos que não estavam previstos no 

Pregão DTIC 01/2020. 

3.1.6. Ademais, foram registradas deficiências na execução da contratação vigente. Em nove 

meses de execução contratual, contados de seu início em meados de agosto 2020 até 

maio de 2021, foram executadas apenas 8.089,5 unidades de serviço técnico (UST’s). 

Considerando-se o total anual de 57.024 previstas no termo de referência daquela 

contratação, o volume executado para o período deveria aproximar-se de 42.768  

unidades de serviço técnico. 

3.1.7. A nova contratação será oportunidade, ainda, para adequar o modelo de remuneração 

de serviços de desenvolvimento com as mais recentes recomendações emanadas pelo 

órgão central do SISP, na esteira das orientações do Acórdão nº 2.037/2019 - TCU - 

Plenário e do Acórdão nº 1508/2020-TCU-Plenário, que tratam de serviços de TI 

remunerados por UST’s. 

3.1.8. O atual contrato de desenvolvimento termina em agosto e não parece recomendável 

renová-lo, à luz das dificuldades enfrentadas até o momento. Um novo certame 

necessita, portanto, ser finalizado com brevidade, a fim de permitir a transferência de 

conhecimento prevista ao final do contrato, evitando a interrupção do funcionamento 

dos sistemas informáticos do Ministério das Relações Exteriores. 

3.1.9. Destaca-se que o objeto da contratação não incide nas hipóteses vedadas pelos artigos 

3º e 4º da IN SGD/ME nº 1/2019 e que foram respeitadas as vedações do artigo 5º da 

mesma norma. Ademais, obedece o anexo da referida IN no que diz respeito à 

contratação de serviços de desenvolvimento, sustentação e manutenção de software. 
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3.1.10. Conclui-se, portanto, que esta contratação é condição indispensável para a 

continuidade dos serviços prestados pelo Itamaraty e o atingimento das metas 

estratégicas traçadas no Plano Diretor de TI do Ministério das Relações Exteriores. 

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais 

 

ALINHAMENTO AO PDTIC 2019-2021 

ID  Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada 

A4.1.1 
Desenvolver e implantar 
aplicativo  de composição e 
envio de expedientes telegráficos 

M4.1 
Desenvolver e implantar novo Sistema de 
Comunicações. 

A4.1.2  
Implantar módulo de busca de 
expedientes e gestão de 
coleções  

A4.1.3  
Implantar novo backend do 
Sistema de Comunicações 

A4.1.4  
Distribuir dispositivos de 
segurança USB 

A4.1.5  
Desenvolver e implantar novas 
ferramentas de administração  

A4.1.6 
Elaborar materiais e realizar 
atividades de treinamento 
sobre o uso do sistema 

A4.1.7  
Manter e evoluir o sistema na 
fase de sustentação  

A4.2.1 
Implementar melhorias de 
usabilidade 

M4.2 
Desenvolver a segunda geração do 
sistema E-docs 

A4.2.2 
Incluir novos documentos 
oficiais no E-docs 

A4.2.3 
Integrar o E-docs ao 
barramento de serviços do PEN 
(Protocolo Eletrônico Nacional) 

A4.2.4 
Elaborar materiais e realizar 
atividades de treinamento 
sobre o uso do sistema 

A4.3.1 
Desenvolver e implantar novo 
sistema de gestão financeira 

M4.3 
Aperfeiçoar os sistemas de gestão 
administrativa e financeira 

A4.3.2 
Realizar manutenções 
evolutivas e difundir uso do 
PINC 

A4.3.3 
Substituir totalmente o SGRH 
pelo GIP 
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A4.3.4 
Adotar melhorias no novo 
aplicativo de remoções 

A4.3.5 
Adotar melhorias no aplicativo 
de votação do Quadro de 
Acesso 

A4.3.6 
Evoluir GIS para centralizar 
solicitações de todas as áreas 
da SGAD 

A4.4.1 
Atualizar a metodologia de 
desenvolvimento de sistemas 

M4.4 
Aperfeiçoar o processo de 
desenvolvimento de software 

A4.4.2 

Manter a implementação do 
sistema de ALM (Application 
Lifecycle Management) da 
Dinfor 

A4.4.3 

Implantação de ferramentas de 
DevOps que permitam acelerar 
o diagnóstico de problemas em 
sistemas e infraestrutura 

A4.4.4 
Aprimorar a usabilidade (UX) 
dos sistemas do MRE 

A4.5.1 
Implantar e evoluir o KitWeb 
2.0, para páginas Web dos 
postos 

M4.5 Padronizar páginas Web do MRE 

A4.5.2 

Adotar, para o site Web do 
MRE, o padrão visual exigido 
pela PR e a ferramenta de 
gerenciamento da Secretaria de 
Governo Digital 

A.4.6.1 
Evolução do sistema Concórdia 
para incluir pesquisa em 
acordos multilaterais M4.6  

Desenvolver sistemas de acesso à 
informação ao cidadão 

A4.6.2 
Desenvolver Portal de 
Documentos Abertos (DCA) 

A4.7.1 Identificar requisitos 

M4.7 
Desenvolver sistema de gerenciamento 
de informações para as áreas políticas A4.7.2 

Desenvolver Mínimo Produto 
Viável 

A4.8.1 

Introduzir frameworks de 
desenvolvimento que 
melhorem a usabilidade, 
manutenibilidade e 
desempenho dos sistemas 
corporativos 

M4.8 
Atualizar tecnologicamente o 
desenvolvimento de sistemas 

A4.8.2 Consolidar desenvolvimento 
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baseado em arquitetura 
orientada a serviços (SOA) 

A6.1.1 
Lançar aplicativo de celular de 
apoio à atividade consular 

M6.1 
Aperfeiçoar o serviço consular no 
exterior por meio de serviços de TI 

A6.3.1 
Desenvolver e implantar nova 
versão do Exprodef, integrado 
aos “sistemas Cordilheira” 

M6.3 
Desenvolver e implantar a evolução do 
sistema Exprodef 

A6.4.1 
Manter e evoluir a Extranet 
DPR 

M6.4 Manter e evoluir os sistemas da CGPR 

A6.4.2 
Manter e evoluir o Portal Invest 
& Export Brasil 

A6.4.3 

Desenvolver Aplicativos 
Invest&Export Brasil em 
plataforma Mobile (IOS e 
Android) 

A6.5.1 

Realizar atividades de 
manutenção e evolução dos 
sistemas da ABC, de acordo 
com as demandas da Agência 

M6.5 Manter e evoluir os sistemas da ABC 

A6.6.1 

Desenvolver e implantar base 
de dados com informações 
acerca do estado de abertura 
de mercado de cada país, por 
produto, na área do 
agronegócio 

M6.6 
Desenvolver ferramenta de informática 
para promoção do agronegócio 

 

 

Eixo I: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (Disponibilização de serviços para o canal único) 

Área Consular Passaporte 

Procurações 

Registro de Nascimento 

Registro de Casamento 

Registro de Óbito 

Matrícula Consular 

Legalização e Atos Notariais 

Área de Promoção Comercial Consultas Comerciais 

Bibliotecas Consulta e pesquisa de acervo documental e 
bibliográfico 
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Eixo II: Interoperabilidade (Integração de bancos de dados) 

Disponibilização de bases do MRE Acervo documental e bibliográfico 

Consular 1: Passaportes 

Consular 2: Procurações 

Portal Invest/Export 

Consular 3: Registros 

Consular 4: Legalizações 

Consumo de dados da Receita Federal Acessar dados cadastrais de CPF 

Consumo de dados do TSE Integração com banco de dados do Registro 
Eleitoral 

Consumo de dados do Ministério da 
Defesa 

Integração de dados do Alistamento Militar 

 

ALINHAMENTO AO PAC 2021 

Item Descrição 

22128 MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 

 

3.3. Estimativa da Demanda 

3.3.1. Conforme demonstrado no item 2 – Descrição da Solução de TIC, o cálculo dos perfis 

necessários e a quantidade de postos de trabalho a serem alocados foram estimados a 

partir da análise do ambiente tecnológico, nível de qualidade pretendido, aderência às 

boas práticas de formação de times ágeis consagradas no mercado, natureza e volume 

de demandas a serem atendidas por esta contratação e, principalmente, a capacidade 

técnica e operacional da equipe interna de gestão do Setor de Desenvolvimento de 

Sistemas da DINFOR, que ficará responsável por solicitar, fiscalizar, acompanhar e 

atestar a execução de todos os serviços.  

3.3.2. A quantidade máxima de postos de trabalho demandados será de 39 (trinta e nove), 

obedecendo a seguinte distribuição e critérios de remuneração mínima dos 

profissionais: 

Grupo 1 

Item Perfil 
Salário-

base 
mínimo 

Código 
Catser 

Unidade 
de 

medida 

Quantidade 
de Postos 

de Trabalho 

1 Gerente de Projetos (GP) 
R$ 

11.111,65 25852 
Postos 

de 
trabalho 

4 

2 Especialista em UX (EUX) R$ 9.041,50 4 
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3 
Desenvolvedor “Full Stack” 
(DFS) - Sênior 

R$ 
11.355,05 

+ níveis 
mínimos 

de 
serviços 

16 

4 
Desenvolvedor “Full Stack” 
(DFP) -  Pleno 

R$ 8.118,65 9 

5 
Desenvolvedor “Full Stack” 
(DFJ) -  Júnior 

R$ 5.174,70 6 

TOTAL 39 

 

3.3.3. Não serão admitidas propostas que contenham valores de salários-base 

inferiores aos discriminados na tabela acima. 

3.3.4. A qualificação e atividades a serem desempenhadas por cada perfil profissional serão 

detalhadas no item 4.11 - Requisitos de Capacitação, Experiência Profissional e de 

Formação da Equipe. 

3.3.5. A contratada proverá equipe para prestação dos serviços mencionados mediante 

solicitação por meio de comunicação oficial do Ministério das Relações Exteriores, 

respeitando a composição e qualificação mínima exigidas. Os serviços serão 

remunerados proporcionalmente ao volume postos de trabalho e cumprimento de 

níveis mínimos de serviço previstos.  

3.3.6. Em caso de descumprimento de nível mínimo de serviço, aplicar-se-ão descontos no 

faturamento da contratada, de acordo com as regras estabelecidas. 

3.3.7. O quantitativo de postos de trabalho não constitui compromisso de demanda por 

parte da CONTRATANTE. 

3.3.8. Por fim, cabe esclarecer que o quantitativo de postos de trabalho que efetivamente 

prestará o serviço será definido no momento da abertura das ordens de serviço e 

considerará as características do caso concreto de projeto ou manutenção de software, 

como complexidade e escopo estimado do projeto, prazo previsto nos instrumentos de 

planejamento institucional, backlog de demandas de manutenção, tamanho da equipe 

do MRE disponível para gestão e fiscalização dos serviços, entre outros. 

3.4. Parcelamento da Solução de TIC 

3.4.1.  Eventual parcelamento do objeto desse Termo de Referência implicaria em aumento 

do esforço de fiscalização acima da capacidade atual da equipe da DINFOR. Além disso, 

as práticas ágeis e o “software craftsmanship” são modelos de desenvolvimento que 

preconizam a participação de todos os integrantes da equipe durante o ciclo completo 

de desenvolvimento de um software; qualquer desmembramento implicaria em piora 

na qualidade do trabalho. 

3.4.2.  Por essas razões, a equipe de planejamento da contratação conclui que é inviável 

parcelar este Objeto. 

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados 
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3.5.1.  Esta contratação visa prover o Ministério das Relações Exteriores de recursos para 

garantir a manutenção e evolução dos sistemas em operação e construir novos, 

previstos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) e no Plano de 

Transformação Digital do MRE. Os resultados esperados incluem: 

a) Aumento da disponibilidade dos sistemas de informação por meio da evolução 
tecnológica dos sistemas legados; 

b) Assegurar a manutenção dos ganhos de maturidade no gerenciamento de processos 
ágeis obtidos durante os últimos 6 (seis) anos pelo Setor de Desenvolvimento de 
Sistemas da DINFOR; 

c) Otimização do atual modelo de gestão e o consequente aumento do nível de 
maturidade, por meio da governança de TIC; 

d) Atender demandas de novos sistemas inerentes às necessidades do Órgão; 

e) Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas, indispensável à continuidade das 
atividades diplomáticas, administrativas e técnicas do Ministério, escritórios regionais 
e postos no exterior; 

f) Aumentar a produtividade dos servidores, automatizando processos e integrando 
bases de informações; 

g) Adequar a prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas ao Acórdão nº 
2.037/2019 - TCU - Plenário e ao Acórdão nº 1508/2020-TCU-Plenário. 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

4.1.1. Os serviços descritos no objeto deste Termo de Referência devem ser prestados de 

forma continuada pelo período de 12 (doze) meses, pois os processos de trabalho 

relacionados ao trâmite de informações diplomáticas, oferta de serviços ao cidadão e 

gestão de processos internos são realizados, em sua esmagadora maioria, em sistemas 

de informações mantidos pela Divisão de Políticas de Tecnologia da Informação – 

DINFOR. Qualquer interrupção no seu funcionamento ou paralisação na consecução 

das atividades relacionadas às entregas dos projetos previstos no PDTIC 2019/2021 e 

no Plano de Transformação Digital ensejaria em prejuízo para a Administração. 

4.1.2. Trata-se de serviço comum, com fornecimento de mão de obra em regime de 

dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em 

sua forma eletrônica. 

4.1.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas 

no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 
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4.1.4.  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4.1.5.  Cabe ressaltar que o objeto deste TR não apresenta especificidades para aplicação de 

requisitos relacionados a critérios e práticas de sustentabilidade. 

4.2. Requisitos de Negócio 

a) N4 – Desenvolver e manter os sistemas corporativos do MRE (PDTIC 2019-2021); 

b) N6 – Prestar serviços de tecnologia nas áreas consular, de cooperação técnica e de 
promoção comercial (PDTIC 2019-2021); 

c) Atender as demandas de digitalização de serviços e integrações de bases de dados 
governamentais previstas no Plano de Transformação Digital do MRE; 

d) Desenvolver e manter os sistemas de informação necessários para o desempenho do 
papel institucional do Itamaraty. 

 

4.3. Requisitos Legais 

4.3.1. Lei nº 8.666 de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

4.3.2. Lei Federal nº 10.520/2002: Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras providências. 

4.3.3. Decreto nº 7.174/2010: Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática 

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

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

direto ou indireto da União. 

4.3.4. Decreto nº 7.845 de 14/11/2012: Regulamenta procedimentos para credenciamento 

de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e 

dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento. 

4.3.5. Decreto nº 10.024/2019: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição 

de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

4.3.6. Instrução Normativa MPDG nº 05/2017: Dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob regime de execução indireta no âmbito 

da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

4.3.7. IN nº 01/SGD/ME de 01/04/2019: Dispõe sobre o processo de contratação de soluções 

de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes 
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do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do 

Poder Executivo Federal. 

4.4. Requisitos de Manutenção 

4.4.1.  Os produtos entregues devem se manter estáveis e utilizáveis durante o período em 

que o produto for oferecido pela DINFOR aos usuários. Eventuais incidentes ou “bugs” 

devem obedecer os parâmetros para resposta e solução detalhados nos itens 8.3.4 e 

8.3.6. 

4.5. Requisitos Temporais 

4.5.1. A CONTRATADA deverá observar para o início da prestação dos serviços o cronograma 

de Inserção abaixo, onde serão repassadas informações, conhecimentos e 

disponibilização da equipe necessária ao início da execução dos serviços: 

Ordem  Ação Responsável 

1º 
Assinatura do contrato 
O contrato deverá ser assinado em até 10(dez) dias corridos 
após a homologação do certame licitatório 

CONTRATANTE/CONTRATADA 

2º 

Reunião Inicial 
Será realizada no primeiro dia útil após a assinatura do 
contrato, com a presença dos servidores do Ministério, do 
representante legal e do preposto da empresa 
CONTRATADA; 
 
A CONTRATADA deverá entregar, devidamente assinado, o 
Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo. 
 
Será feito o alinhamento das expectativas contratuais, 
esclarecidas as questões operacionais, administrativas e de 
gerenciamento do Contrato. 
 
A CONTRATADA será informada das primeiras Ordens de 
Serviço ao preposto da CONTRATADA e quantidade de 
Postos de Trabalho requisitados para iniciar a efetiva 
prestação dos serviços. 
 
Os ajustes serão formalizados em ata, com assinatura dos 
participantes 

CONTRATANTE/CONTRATADA 

3º 

Entrega do Plano de Transição Inicial 
A CONTRATADA deverá entregar a primeira versão do Plano 
de Transição Inicial em até 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da Reunião Inicial. 

CONTRATADA 
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4º 
Início oficial da prestação de serviços 
O início da prestação dos serviços se dará em até 40 
(quarenta) dias corridos contados a partir da Reunião Inicial. 

CONTRATANTE/CONTRATADA 

 

4.5.2. A CONTRATADA deverá cumprir, ainda, os níveis mínimos relacionados a prazo, 

conforme no item 8.3.4. 

4.6. Requisitos de Segurança 

4.6.1. Parcela importante dos dados que circulam nos sistemas de informações do MRE são 

de caráter sigiloso e, portanto, os softwares desenvolvidos para atender o Itamaraty 

precisam ser seguros e resistentes a ataques cibernéticos. 

4.6.2.  Nesse contexto, é extremamente necessário que sejam observadas boas práticas de 

desenvolvimento seguro de aplicações durante todo o ciclo de desenvolvimento. 

4.6.3. Assim, será exigido que as aplicações sejam construídas observando os manuais de 

boas práticas de desenvolvimento web seguro publicados pela OWASP – Open Web 

Application Security Project. 

4.7. Requisitos Sociais Ambientais e Culturais 

4.7.1. Todos os envolvidos no processo de desenvolvimento devem portar-se de forma 

proativa, colaborativa, além de ter boa capacidade de comunicação e trabalho em 

equipe, de acordo com a cultura ágil. 

4.7.2. A contratada, no que couber, deverá atender os critérios de sustentabilidade ambiental 

previstos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de 

Governo Digital, do Ministério da Economia - SGD/ME, e do Decreto nº 7.746, de 05 de 

junho de 2012. 

4.7.3. Os serviços prestados pela contratada, no que couber, deverão pautar-se sempre no 

uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício 

de insumos e material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim 

de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo Governo. 

4.7.4. A contratada deverá assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações 

sociais previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na 

época própria, vez que seus profissionais e prepostos não manterão qualquer vínculo 

empregatício com o contratante.  

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 



 

Ministério das Relações Exteriores – MRE  

Secretaria de Gestão Administrativa – SGAD  

Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação – DTIC  

Divisão de Políticas de Tecnologia da Informação – DINFOR  

 

18 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

4.8.1. O MRE possui ambiente diversificado em relação às linguagens e frameworks de 

programação, tecnologias de banco de dados e infraestrutura de monitoramento e 

devops. 

4.8.2.  A maior parte dos sistemas atuais, e que serão objeto dos maiores esforços de 

manutenção, usa as tecnologias ReactJS, AngularJS, .NET, C#, VB, Access, PHP, 

Javascript, NodeJS, CSS, SASS, Plone, Zope, Joomla, PureBasic, Bootstrap, JQuery. O 

código-fonte é mantido e versionado com a tecnologia Git. 

4.8.3.  Os sistemas são conectados a bancos de dados relacionais, como MS SQL Server, MS 

Access, MySQL/MariaDB, PostgreSQL e não-relacionais, como o MongoDB. 

4.8.4. A equipe do MRE utiliza atualmente a suíte de DevOps da Atlassian para cobrir todo o 

ciclo de vida da aplicação, inclusive integradas com ferramentas de análise estática de 

código como o Sonarqube e o Selenium para testes automatizados. O MRE também já 

trabalha com Docker, OKD/OpenShift e Kubernetes no gerenciamento dos contêineres. 

4.8.5. Outras tecnologias utilizadas incluem métodos criptográficos de diversos tipos, Perl, 

Bootstrap, JQuery, testes automatizados com Selenium, suíte de DevOps da Atlassian, 

a suíte de SOA da WSO2, Sonarqube, websockets. 

4.8.6. Há, ainda, tecnologias já estudadas e que poderão ser adotadas no âmbito deste novo 

contrato, como: Rust, Python (Django, Flask), VueJS, NextJS, Svelte, Backbone.JS, SASS, 

Less.JS, Leaflet, Google Maps, MapBox, Google Fusion Tables, CartoDB, Jekyll, Apache 

Solr, CouchDB, Redis, memSQL, PostGIS e Cassandra. 

4.8.7. É necessário que os colaboradores da CONTRATADA estejam aptos a trabalhar com as 

tecnologias mencionadas acima. Evidentemente, será difícil que a equipe da 

CONTRATADA tenha, de início, domínio de todas as tecnologias listadas. Exige-se, 

então, que os funcionários alocados tenham conhecimento sólido das premissas e dos 

fundamentos do processo de desenvolvimento de software, o que facilitará o seu 

aprendizado e sua adaptação ao ambiente tecnológico do MRE. 

4.9. Requisitos de Projeto, Implementação e Implantação 

4.9.1. A execução de todos os serviços deverá estar baseada na metodologia de 

desenvolvimento do MRE. 

4.10. Requisitos de Garantia 

4.10.1. Os produtos entregues pela empresa CONTRATADA terão garantia de 12 (doze) meses 

após o aceite final. 

4.10.2. Correrá exclusivamente à custa da CONTRATADA as manutenções corretivas 

necessárias durante o período de garantia do software. 
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4.10.3. O direito a garantia cessará caso o software ou artefato seja alterado por técnicos do 

Ministério das Relações Exteriores ou por representantes deste, incluindo outros 

fornecedores a serviço do Ministério. 

4.11. Requisitos de Capacitação, Experiência Profissional e de Formação da 
Equipe 

4.11.1. Considerando a complexidade do ambiente computacional do Ministério e a 

criticidade das informações existentes, não é razoável permitir que a manutenção dos 

sistemas em operação seja realizada por profissional sem o preparo técnico adequado. 

Tendo em vista que a operação do Ministério envolve, além da Secretaria de Estado, 

mais 220 postos no exterior e 8 escritórios regionais, qualquer parada na operação de 

TI causa prejuízos consideráveis às atividades fins, tanto na esfera diplomática, quanto 

consular.  

4.11.2. Com vistas a reduzir o risco de falhas nos sistemas, o Itamaraty buscou identificar 

formas de assegurar nível de conhecimento do profissional que será encarregado de 

tratar cada área do desenvolvimento de sistemas. Essa medida não elimina os riscos, 

mas os mitiga de forma considerável. Os serviços deverão ser executados por 

especialistas habilitados, considerando aqueles definidos na tabela de perfis 

profissionais, a capacitação desses profissionais deve ter base em programas de 

formação, em diligência de capacidade técnica e certificações oficiais, oferecendo 

evidências de capacidade técnica mínima para atender às complexidades especificadas 

neste TERMO DE REFERÊNCIA, requisito este em consonância com o Tribunal de Contas 

da União (TCU):  

 

“Em diversas assentadas, este Tribunal reconheceu 

como válida a exigência de comprovação de ambos os 

ângulos da capacitação técnica, que deverá abranger 

tanto o aspecto operacional (demonstração de possuir 

aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto do certame) como o 

profissional (deter, no quadro permanente, profissionais 

aptos a executar serviço de características semelhantes 

àquele pretendido pela Administração). Nesse sentido, 

vale destacar as Decisões nº 395/95-Plenário, 432/96-

Plenário, 217/97-Plenário, 285/00-Plenário, 

2.656/2007-Plenário, bem como o Acórdão nº 32/2003-

1ª Câmara. (Acórdão nº 1.265/2009, Plenário, rel. Min. 

Benjamin Zymler)”. 
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“O inciso I do § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93 disciplina 

justamente a capacitação técnico-profissional, não 

havendo dúvidas nesse aspecto. A controvérsia que 

poderia ser levantada relaciona-se à possibilidade de 

exigência de capacidade técnico-operacional, tendo em 

vista o veto presidencial ao inciso II do § 1º do art. 30, 

que disciplinava essa questão. 

No entanto, tanto a doutrina como a jurisprudência 

desta Corte propugnam por sua possibilidade. 

(Acórdão nº 1.332/2006, Plenário, rel. Min. Walton 

Alencar Rodrigues)”. 

 

4.11.3. O MRE já faz uso de metodologias ágeis em seu processo de desenvolvimento de 

sistemas há 6 (seis) anos, possuindo, assim, maturidade elevada tanto na condução, 

como na cultura de trabalho em projetos dessa natureza. Assim, faz-se necessário que 

os profissionais alocados no contrato tenham experiência comprovada em métodos 

ágeis proporcional ao nível de senioridade exigido, reduzindo o risco de 

comprometimento dos processos empregados e dos níveis de qualidade atuais. 

4.11.4. Os tempos de experiência requeridos para cada perfil consideraram as fontes de 

pesquisa de mercado que subsidiaram o trabalho de determinar os valores mínimos 

dos salários-base. É prática comum que consultorias, sites especializados e publicações 

dedicadas a sintetizar dados sobre os patamares salariais do mercado de trabalho 

considerem o tempo de experiência dos profissionais em suas análises. 

4.11.5. Alinhar a presente contratação à realidade do mercado ajuda a mitigar riscos de 

ocupação de postos de trabalho por profissionais que não sejam suficientemente 

capacitados para a execução das demandas. 

4.11.6. Nesse contexto são apresentados, a seguir, os perfis profissionais com as respectivas 

exigências de formação, certificações exigidas (quando aplicável), experiência e o rol 

de atividades a desempenhar: 

4.11.6.1. Gerente de projetos (GP) 

4.11.6.1.1. Requisitos mínimos de qualificação: 

a) Formação superior em nível de graduação; 

b) Certificados de treinamentos nas ferramentas da Atlassian (Jira, Confluence, entre 

outros) emitidos por instituição parceira do fabricante e que totalizem, no mínimo, 

40 horas. Caso o profissional não possua tais certificados, ele terá, após o início da 

prestação do serviço no MRE, 30 (trinta) dias corridos para iniciar e 60 (sessenta) dias 
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corridos para finalizar treinamentos e apresentar os certificados, sem custo adicional 

para o Ministério e sem prejuízo do serviço; 

c) Certificação PMI-ACP (PMI - Agile Certified Practitioner) ou equivalente; 

d) Experiência mínima de 5 (cinco) anos em gerenciamento de projetos que utilizem 

uma ou mais das seguintes metodologias de desenvolvimento ágil de software: 

Extreme Programming (XP), Scrum, Lean Development, Feature-Driven Development 

(FDD) e Kanban; 

 

4.11.6.1.2. Descrição geral das atividades: 

a) Gerenciar a equipe de desenvolvimento e manutenção de sistemas. 

b) Controlar a alocação da equipe nas atividades. 

c) Controlar aspectos gerais do projeto: escopo, tempo, custo, documentação etc. 

d) Customizar de ferramentas de automação de gerenciamento e documentação dos 

projetos e sistemas em manutenção. 

e) Gerar de relatórios sobre o trabalho da equipe de desenvolvimento e manutenção 

de sistemas. 

f) Customizar ferramentas de gestão para melhorar a qualidade das informações. 

g) Garantir a aderência dos processos estabelecidos nas atividades de desenvolvimento 

e manutenção de sistemas. 

h) Aplicar práticas de melhoria contínua do trabalho do time com o objetivo de 

aumentar a produtividade. 

i) Realizar medição estimada para o esforço de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas. 

4.11.6.2. Especialista em user experience (EUX) 

4.11.6.2.1. Requisitos mínimos de qualificação: 

a) Formação de nível superior; 

b) Certificação UX – PM (Project Management for User Experience) emitida pela UX 

Alliance, ou equivalente; 

c) Experiência mínima de 4 (quatro) anos no uso das principais ferramentas e técnicas 

do design thinking aplicados a projetos de software: brainstorming, matriz CSD, 

observação POEMS, entrevistas, mapa de empatia, definição de personas, 

formulação de hipóteses, blueprint, canvas de proposta de valor, prototipação, 

testes de usabilidade e matriz de concept backlog, entre outros. 

4.11.6.2.2. Descrição das atividades: 

a) Aplicar técnicas e ferramentas de design thinking durante os projetos de software; 
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b) Disseminar as práticas e cultura de design thinking entre os gerentes de projeto, 

desenvolvedores e PO’s; 

c) Materializar os protótipos criados durante o processo de experiência do usuário (UX) 

em HTML; 

d) Definir ou alterar a identidade visual dos sistemas, o que inclui a escolha de palheta 

de cores, imagens, logotipos, ícones, etc; 

e) Definir ou alterar alinhamento e tipografia das funcionalidades dos sistemas; 

f) Criar e organizar a estrutura de estilos (CSS) dos projetos de software; 

g) Avaliar, manter e melhorar continuamente processos relativos ao tratamento da 

experiência dos usuários. 

h) Interagir constantemente com todos os profissionais envolvidos na cadeia de 

desenvolvimento de software: stakeholders de negócio, equipe demandante e 

desenvolvedores. 

4.11.6.3. Desenvolvedor “full stack” sênior (DFS) 

4.11.6.3.1. Requisitos mínimos de qualificação: 

a) Formação de nível superior; 

b) Deve possuir uma das certificações listadas abaixo ou equivalentes: 

• ZCPE (Zend Certified PHP Engineer); 

• Exam 71-511, TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET 

Framework 4 ou mais atual; 

• Exam 71-515, TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 

4 ou mais atual; 

• Exam 71-513: TS: Windows Communication Foundation Development with 

Microsoft .NET Framework 4 ou mais atual; 

• Exam 71-516: TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4 ou mais atual; 

• Exam 71-518: Pro: Designing and Developing Windows Applications Using 

Microsoft .NET Framework 4 ou mais atual; 

• Exam 71-519: Pro: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft 

.NET Framework 4 ou mais atual; 

• Exam 70-483: Programming in C#. 

c) Conhecimentos sobre a camada de rede, necessários ao diagnóstico de problemas. 

d) Conhecimentos sobre constrangimentos de performance possivelmente causados 

por hardware. 

e) Desenho da arquitetura para escalabilidade da aplicação. 

f) Desenho para, eventualmente, prever sistemas com redundância e sincronização de 

dados. 
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g) Conhecimentos sobre vantagens e desvantagens de uso de dados estruturados e 

não-estruturados, relacionais e não-relacionais. 

h) Capacidade de normalizar o banco de dados de acordo com as necessidades de 

negócio. 

i) Capacidade de criar modelo de dados completo, com suas chaves primárias e 

estrangeiras, índices, “views” etc. 

j) Capacidade avançada de trabalhar com orientação a objeto. 

k) Capacidade de propor soluções técnicas adequadas aos problemas de negócio do 

projeto. 

l) Conhecimentos de padrão MVC. 

m) Conhecimentos de SOA e API’s. 

n) Conhecimentos sobre usabilidade. 

o) Otimização da navegação no sistema. 

p) Interação completa com o usuário (com mensagens de erro úteis, por exemplo). 

q) HTML5/CSS. 

r) Javascript. 

s) Entendimento da função negocial geral do software. 

t) Entendimento da relação entre funcionalidades e o valor de negócio. 

u) Entendimento de quando determinada decisão técnica tem impacto negocial e vice-

versa. 

v) Experiência profissional mínima de 6 (seis) anos como desenvolvedor em projetos 

que foram gerenciados utilizando metodologia ágil. 

4.11.6.3.2. Descrição geral das atividades: 

a) Participar das atividades de design thinking junto com o restante da equipe, inclusive 

gerando documentação. 

b) Definir, desenhar e analisar aspectos referentes a servidores e “hosting” da 

aplicação, obedecendo às práticas de DevOps. 

c) Realizar troubleshooting, em conjunto com as equipes de infraestrutura e segurança, 

de aspectos que afetem a performance das aplicações. 

d) Analisar, construir e aperfeiçoar aspectos referentes às bases de dados para sistemas 

novos e legados: modelagem, stored procedures, scripts, views etc. 

e) Codificar aplicações WEB e desktop. 

f) Desenvolver aplicações que implementem conceitos de MVC e SOA; 

g) Codificar testes unitários, funcionais e de integração; 

h) Construir planos e pacotes de implantação de sistemas em diversos ambientes. 

i) Compreender conceitos de experiência de usuário no uso de aplicações e construir 

software obedecendo-os. 
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j) Entender a relação de impacto entre decisões técnicas e ambiente negocial. 

k) Interagir constantemente com todos os profissionais envolvidos na cadeia de 

desenvolvimento de software: stakeholders de negócio, equipe demandante e 

demais analistas. 

4.11.6.4. Desenvolvedor “full stack” nível pleno 

4.11.6.4.1. Requisitos mínimos de qualificação: 

a) Formação de nível superior.  

b) Conhecimentos sobre a camada de rede, necessários ao diagnóstico de problemas. 

c) Conhecimentos sobre constrangimentos de performance possivelmente causados 

por hardware. 

d) Desenho da arquitetura para escalabilidade da aplicação. 

e) Desenho para, eventualmente, prever sistemas com redundância e sincronização de 

dados. 

f) Conhecimentos sobre vantagens e desvantagens de uso de dados estruturados e 

não-estruturados, relacionais e não-relacionais. 

g) Capacidade de normalizar o banco de dados de acordo com as necessidades de 

negócio. 

h) Capacidade de criar modelo de dados completo, com suas chaves primárias e 

estrangeiras, índices, “views” etc. 

i) Capacidade avançada de trabalhar com orientação a objeto. 

j) Capacidade de propor soluções técnicas adequadas aos problemas de negócio do 

projeto. 

k) Conhecimentos de padrão MVC. 

l) Conhecimentos de SOA e API’s. 

m) Conhecimentos sobre usabilidade. 

n) Otimização da navegação no sistema. 

o) Interação completa com o usuário (com mensagens de erro úteis, por exemplo). 

p) HTML5/CSS. 

q) Javascript. 

r) Entendimento da função negocial geral do software. 

s) Entendimento da relação entre funcionalidades e o valor de negócio. 

t) Entendimento de quando determinada decisão técnica tem impacto negocial e vice-

versa. 

u) Experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos como desenvolvedor em projetos 

que foram gerenciados utilizando metodologia ágil. 

4.11.6.4.2. Desempenhará o mesmo rol de atividades descrito no item 4.11.6.3.2 
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4.11.6.5. Desenvolvedor “full stack” nível júnior 

4.11.6.5.1. Requisitos mínimos de qualificação: 

a) Formação de nível superior.  

b) Conhecimentos sobre a camada de rede, necessários ao diagnóstico de problemas. 

c) Conhecimentos sobre constrangimentos de performance possivelmente causados 

por hardware. 

d) Desenho da arquitetura para escalabilidade da aplicação. 

e) Desenho para, eventualmente, prever sistemas com redundância e sincronização de 

dados. 

f) Conhecimentos sobre vantagens e desvantagens de uso de dados estruturados e 

não-estruturados, relacionais e não-relacionais. 

g) Capacidade de normalizar o banco de dados de acordo com as necessidades de 

negócio. 

h) Capacidade de criar modelo de dados completo, com suas chaves primárias e 

estrangeiras, índices, “views” etc. 

i) Capacidade avançada de trabalhar com orientação a objeto. 

j) Capacidade de propor soluções técnicas adequadas aos problemas de negócio do 

projeto. 

k) Conhecimentos de padrão MVC. 

l) Conhecimentos de SOA e API’s. 

m) Conhecimentos sobre usabilidade. 

n) Otimização da navegação no sistema. 

o) Interação completa com o usuário (com mensagens de erro úteis, por exemplo). 

p) HTML5/CSS. 

q) Javascript. 

r) Entendimento da função negocial geral do software. 

s) Entendimento da relação entre funcionalidades e o valor de negócio. 

t) Entendimento de quando determinada decisão técnica tem impacto negocial e vice-

versa. 

u) Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos como desenvolvedor em projetos 

que foram gerenciados utilizando metodologia ágil. 

4.11.6.5.2. Desempenhará o mesmo rol de atividades descrito no 4.11.6.3.2 

4.11.7. A lista de certificações mencionadas nos itens acima não é exaustiva, o MRE poderá, 

a seu critério, aceitar outras certificações oficiais similares. 

4.12. Requisitos de Metodologia de Trabalho 
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4.12.1. A CONTRATADA deverá se certificar de que seus profissionais atuem obedecendo, em 

sentido amplo, as práticas e princípios das metodologias ágeis e, em especifico, a 

metodologia de desenvolvimento de sistemas do MRE, descrita no item 5 deste Termo 

de Referência. 

4.13. Requisitos de Segurança da Informação 

4.13.1. Todas as informações obtidas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços 

deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, 

utilização ou divulgação a terceiros, devendo zelar por seus representantes e 

empregados pela manutenção do sigilo absoluto de dados, informações, documentos 

e especificações técnicas, que tenham conhecimento em razão dos serviços 

executados, conforme previsto no Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012. 

4.13.2. Todas as informações, imagens, documentos e códigos-fonte manuseados e utilizados 

são de propriedade do órgão, não podendo ser repassadas, copiadas, alteradas ou 

absorvidas pela CONTRATADA sem expressa autorização da CONTRATANTE. 

4.13.3. Os profissionais da CONTRATADA que atuarão nos serviços previstos receberão acesso 

privativo e individualizado para as tarefas que lhe são confiadas, não podendo repassá-

los a terceiros, sob pena de responder criminalmente pelos atos e pelos fatos que 

decorrentes deste ilícito. 

4.13.4. É ilícita a divulgação, o repasse ou a utilização indevida de informações, bem como de 

documentos, imagens e gravações utilizados durante a prestação dos serviços. 

4.13.5. A CONTRATADA obriga-se a dar ciência imediata, por escrito, à CONTRATANTE, sobre 

qualquer anormalidade de segurança da informação que verificar na prestação dos 

serviços. 

4.13.6. Cada profissional a serviço da CONTRATADA deverá estar ciente de que a estrutura 

computacional dos órgãos não poderá ser utilizada para fins particulares. Quaisquer 

ações que tramitem em sua rede poderão ser auditadas. 

4.13.7. A CONTRATADA deverá entregar ao Órgão toda documentação produzida decorrente 

da prestação de serviços objeto desta licitação, bem como, cederá aos órgãos, em 

caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos 

resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos. Entende-se 

por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, 

protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e 

documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia. 

4.14. Outros Requisitos Aplicáveis 

4.14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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4.14.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO MRE 

5.1. Fundamentos e Etapas 

5.1.1. A principal característica da metodologia de desenvolvimento ágil de software do 

Ministério das Relações Exteriores é a flexibilidade das etapas dos ciclos de 

desenvolvimento de acordo com o escopo do projeto em execução. Pode-se dizer que 

cada projeto tem suas próprias etapas a serem cumpridas, que são definidas em 

conjunto, por todos os integrantes do time de desenvolvimento de forma transparente 

e colaborativa. 

5.1.2. Para permitir esse nível de adaptação, recorre-se a mescla de práticas atualmente 

adotadas e bem aceitas no mercado de desenvolvimento de software, como o design 

thinking, scrum, lean, kan ban e devops. Em linhas gerais, as etapas de 

desenvolvimento de software do MRE seguem os ciclos abaixo ilustrados: 

 

5.1.3. As primeiras etapas do processo estão mais conectadas às práticas de design 

thinking. Inicialmente todo o time envolvido no projeto busca descobrir e entender os 

desafios que serão solucionados pelo produto de software a ser construído. 

5.1.4. Após isso o time se engaja no trabalho de compreender melhor o problema e 

encontrar possíveis soluções. Ponto em que é preciso permitir à equipe divergir e 
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convergir no entendimento desses aspectos, realizando atividades de imersão profunda, 

síntese e análise de dados para subsidiar as fases de ideação de soluções e criação de 

protótipos para experimentos. 

5.1.5. De posse dos resultados dos experimentos, pode ser necessário validar as 

hipóteses de solução e, se necessário, prototipar novamente pra realização de novos 

testes. 

5.1.6. A etapa de experimento marca a transição do ciclo de design thinking para o ciclo 

das metodologias scrum e lean. A equipe, então, produz o concept backlog com a lista de 

funcionalidades necessárias para converter requisitos do cliente em requisitos da solução. 

O concept backlog é desdobrado em demandas específicas a serem cumpridas pelo time 

de projeto, dando origem ao product backlog. 

5.1.7. O PO em conjunto com o representante da área de negócio deve examinar e definir 

ordem desejável de execução do product backlog, com foco nas demandas que integrarão 

o mínimo produto viável, do inglês minimum viable product (MVP), que é uma versão 

inicial do software totalmente disponibilizada para os usuários finais com o intuito de obter 

feedback o mais cedo possível e avaliar se a equipe está realmente construindo a solução 

correta. 

5.1.8. A construção do MVP pode ser feita de forma iterativa até chegar a um incremento 

de software apto a ser disponibilizado. Esse incremento entra no ciclo de DevOps, onde a 

equipe deve implantar, operar e monitorar todo software produzido. 

5.1.9. Após as etapas de DevOps, o processo volta ao ciclo de lean/scrum onde é preciso 

mensurar e revisar os resultados obtidos pelo incremento de software entregue e pelo 

processo de desenvolvimento. 

5.1.10. Na etapa seguinte a equipe realiza um refinamento do trabalho, com base nas 

lições aprendidas até o momento. Esses ajustes podem ser feitos na forma de otimização 

de processos, retirada de impedimentos ou gargalos e no amadurecimento do product 

backlog em coordenação com os stakeholders, por exemplo. 

5.2. Organização da Equipe e Dinâmica de Interação dos Profissionais 

5.2.1. A equipe inteira da CONTRATADA: gerente de projetos, especialista em user 

experience e desenvolvedores deve estar envolvida em todos os ciclos e etapas da 

metodologia escolhidos para o projeto.  

5.2.2. Com o objetivo de reforçar as características de multidisciplinaridade, não será 

permitida a dedicação exclusiva de profissionais a etapas ou ciclos específicos da 

metodologia. 

5.2.3. Cada projeto de desenvolvimento será executado por um time de desenvolvimento 

(TD) dedicado e composto por: 

a) Um product owner (PO), representante da área de TI do MRE; 
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b) Um gerente de projetos (GP), funcionário da CONTRATADA, responsável por cumprir a 
metodologia e liderar a equipe da contratada; 

c) Um especialista em “user experience” (EUX), funcionário da CONTRATADA, responsável 
por conduzir e disseminar as práticas de design thinking ao longo do projeto. 

d) Quatro desenvolvedores “full stack”. Destes, dois devem ser de nível sênior (DES), um 
de nível pleno (DEP) e um júnior (DEJ), todos responsáveis pela criação do software, 
propriamente dito.  

5.2.4. Os gerentes de projetos e especialistas em “user experience” poderão atuar em, no 

máximo, dois projetos de desenvolvimento simultaneamente. Exceções a essa regra 

podem acontecer, desde que previamente autorizadas pelo fiscal técnico do contrato.  

 

5.2.5. As demandas de manutenção serão executadas por um time de manutenção (TM) 

compartilhado para todos os softwares com escopo estável em produção e, via de regra, 

será composto pelos PO’s do MRE, um gerente de projeto (GP), um especialista “user 

experience” (EUX), quatro desenvolvedores de nível sênior (DFS) e 3 de nível pleno (DFP). 

5.2.6. O PO definirá, junto ao restante da equipe, quais etapas do processo da 

metodologia de desenvolvimento do MRE serão cumpridas durante o atendimento. 

5.2.7. A figura abaixo ilustra a distribuição dos profissionais entre os diversos times de 

desenvolvimento (TD’s) e o time de manutenção (TM): 
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5.3. “Guilds” ou Associações 

5.3.1. Durante a realização do trabalho de desenvolvimento é natural que a equipe 

detecte questões de natureza técnica comuns a diversos projetos e manutenções. 

Definição, execução e monitoramento do emprego de boas práticas de segurança em 

desenvolvimento web podem ser um bom exemplo disso. 

5.3.2. Outro exemplo seria a percepção, pelos times, da necessidade de ajustar o processo 

de desenvolvimento para melhorar um aspecto específico, como a qualidade dos produtos 

entregues. A partir dessa necessidade a equipe poderia adotar ou descartar processos, 

práticas ou ferramentas de testes de software específicas, de acordo com o objetivo que 

se deseja alcançar. 

5.3.3. Para organizar o trabalho dos times nessas questões, a metodologia de 

desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores prevê a formação de “guilds” ou 

associações, que são formadas pelos profissionais de diversos times de projeto e 

manutenção que tenham interesse em explorar um tema específico. 

5.3.4. Qualquer integrante do time pode levantar a necessidade da criação de uma guild 

para tratar um problema enfrentado por mais de um time. Entretanto, as guilds somente 

poderão ser oficialmente formadas a partir da determinação dos PO’s. 

5.3.5. Cada guild terá seu tema, escopo, participantes e os resultados esperados. 

5.3.6. Atividades das guilds também serão acompanhadas por PO’s específicos e seguirão 

o mesmo processo das demandas rotineiras. 

5.3.7. Um desenvolvedor, poderá fazer parte de quantas guilds for necessário, inclusive 

de nenhuma. A decisão sobre quem participará de cada guild será tomada em conjunto 

com os PO’s e os profissionais da CONTRATADA. 

5.3.8. A figura abaixo ilustra a distribuição de profissionais pelas guilds: 
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5.4. Aprendizado e Inovação 

5.4.1. A equipe de gestão do MRE entende que a natureza dinâmica e complexa do trabalho 

de desenvolvimento de sistemas envolve o tratamento de problemas e desafios que 

não são previsíveis de antemão. Com relevante frequência, há a necessidade da equipe 

aprofundar conhecimentos em uma nova tecnologia, arquitetura, prática ou processo 

para viabilizar a melhor solução para o Ministério. 

5.4.2. Nesse sentido, no interesse exclusivo do MRE poderão ser abertas demandas 

específicas para estimular a geração e disseminação de conhecimento: Estudos de 

Código-Fonte, DOJO’s e Hack Day’s. Essas demandas não gerarão custo extra ao MRE, 

visto que não serão disponibilizados instrutores e nem inscrições dos colaboradores da 

CONTRATADA em cursos oferecidos no mercado.  

5.4.3. As atividades desempenhadas dentro desse contexto serão consideradas apenas nos 

cálculos de indicadores aferidos para verificação do cumprimento dos níveis mínimos 

de serviço. 

5.4.4. Ciente da dificuldade de se obter proficiência em códigos-fonte escritos por terceiros, 

o MRE poderá contratar o estudo do código-fonte pela nova CONTRATADA, com o 

intuito de promover a qualidade e a agilidade das manutenções nos sistemas do MRE. 

A depender do tamanho e da complexidade do sistema, tal esforço será contratado por 

prazo variável de 1 a até 20 dias de estudo de código. 

5.4.5.  Este estudo do código-Fonte deve gerar dois entregáveis: um documento escrito e 

uma apresentação oral sobre o sistema, suas funcionalidades e sua arquitetura 

tecnológica, incluindo dados técnicos e de regras de negócio. O que se quer medir é a 

capacidade de os profissionais da empresa darem manutenção no sistema de maneira 

competente e eficiente. Tanto o documento quanto a apresentação serão avaliados 
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por uma equipe técnica e negocial do MRE, e obterão uma nota indicando 

“satisfatório” ou “insatisfatório”, com fundamentação.  

5.4.6. O MRE dará o aceite no serviço apenas se ambos os entregáveis obtiverem a nota de 

“satisfatório”. No caso de obtenção de “insatisfatório”, a CONTRATADA poderá 

readequar os entregáveis e reapresentá-los. Essa retificação, no entanto, correrá por 

conta da CONTRATADA e não poderá ser considerada para os cálculos relacionados aos 

níveis de serviço de produtividade. 

5.4.7. Haja vista o investimento feito pelo MRE com o Estudo de Código-Fonte, a 

CONTRATADA terá maior condições de prover, com qualidade, a manutenção dos 

sistemas do órgão. No entanto, tal investimento também traz responsabilidades: a 

CONTRATADA deve fazer uma gestão do conhecimento efetiva, de maneira que 

afastamentos e desligamentos de colaboradores não signifiquem perda do 

conhecimento ou redução da capacidade de atendimento. 

5.4.8. A ausência de colaborador que tenha efetuado o estudo ou o fato de um sistema ainda 

não ter sido objeto de estudo não desobriga a CONTRATADA do pleno cumprimento 

dos níveis mínimos de serviço exigidos. 

5.4.9. Os DOJO’s são dinâmicas onde a equipe é estimulada a duelar para decidir sobre o uso 

de ferramentas, padrões ou processos que melhor solucionem um problema. Por 

exemplo: definir o framework javascritpt padrão de front-end para aplicações web é 

uma decisão que sempre desperta polêmicas dentro de uma equipe de 

desenvolvimento, resultando na disputa pela preferência entre Angular, React e Vue, 

que são as líderes de mercado atualmente. 

5.4.10. Em um DOJO aplicado para resolver essa questão, um representante do MRE abre a 

respectiva demanda e, juntamente com a equipe, elenca os principais pontos que 

devem ser abordados na apresentação, critérios de julgamento do vencedor, tempo de 

preparação e a escolha dos desenvolvedores que participarão desse duelo.  

5.4.11. Ao fim da disputa, o vencedor é escolhido e a equipe fica comprometida a utilizar a 

tecnologia, salvo disposição em contrário do MRE em razão de conveniência e 

oportunidade. 

5.4.12. Também poderão ser promovidos eventos em forma de Hack Days. Serão dias em que 

os profissionais são estimulados a aprender e desenvolver novas ideias, 

compartilhando-as com os seus colegas de trabalho. É uma forma de incentivar que a 

equipe fique atualizada com as últimas tecnologias e ferramentas.  

5.4.13. Após abrir a demanda específica para o evento, o representante do MRE deverá 

definir, em conjunto com a equipe, um tema específico a ser abordado durante o hack 

day, elencar os participantes e o escopo do resultado que se pretende alcançar no final 

do dia. 
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5.4.14. Os hack days poderão ocupar, no máximo, 10% do tempo total da equipe e ocorrerão 

na frequência que o MRE considerar adequada. 

5.4.15. A iniciativa de realizar Estudos, DOJO’S ou Hack Days pode partir da CONTRATADA, 

entretanto só acontecerão se os representantes do MRE julgarem conveniente e 

oportuna a abertura de demandas específicas para estes fins. 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE: 

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

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.2. Aferir e validar os relatórios gerenciais dos serviços executados apresentados pela 

Contratada; 

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

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

6.1.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

6.1.5. Notificar a Contratada por escrito todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 

fornecimento da solução de TIC, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que 

as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

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

6.1.7. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a 

proposta aceita, conforme inspeções realizadas; 

6.1.8. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

6.1.9. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 

contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN 

SEGES/MP n. 5/2017. 

6.1.10. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

6.1.10.1. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

6.1.10.2. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado; e 
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6.1.10.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 
efeito de concessão de diárias e passagens. 

6.1.11. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:  

6.1.11.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem 
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for 
devido; 

6.1.11.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados 
que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de 
verificar qualquer irregularidade;  

6.1.11.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato.  

6.1.12. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 

prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após 

a extinção ou rescisão do contrato.  

6.1.13. Encaminhar formalmente a demanda por meio de sistema de gestão de demandas, 

observados os critérios e exceções estabelecidos no Termo de Referência; 

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

6.1.15. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

6.1.16. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

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

6.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de 

segurança e saúde no trabalho. 

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

parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;  

6.1.19. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC 

sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação 

contratual, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de 

dados e as bases de dados, pertençam à Administração. 

6.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA 

6.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo 

de Referência e em sua proposta; 
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6.2.2. Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC 

durante a execução do contrato;  

6.2.3. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do 

Contrato, inerentes à execução do objeto contratual; 

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

representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer 

tempo, sempre que considerar a medida necessária; 

6.2.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

6.2.6. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.  

6.2.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 

à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

6.2.8. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 

empregados; 

6.2.9. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.2.10. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010; 

6.2.11. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente identificados por meio de 

crachá; 

6.2.12. A Contratada deverá apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de 

prestação dos serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN 

SEGES/MP n. 5/2017: 

6.2.12.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário,  
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços, quando for o caso; 

6.2.12.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e 
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, 
devidamente assinada pela contratada; e 

6.2.12.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 
serviços; 
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6.2.12.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

6.2.12.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, 
o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve 
ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao 
empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento 
do contrato administrativo. 

6.2.13. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não 

receber o vale transporte. 

6.2.14. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço 

sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou 

sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da 

IN SEGES/MP n. 5/2017; 

6.2.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;  

6.2.15.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições 
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento 
de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, 
de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos 
em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da 
atividade. 

6.2.16. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem 

pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

CONTRATANTE; 
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6.2.17. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 

mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência 

situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, 

de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso 

de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar 

justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a 

realização do pagamento. 

6.2.18. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer 

o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 

previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e 

regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

6.2.18.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de 
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos 
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de 
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.  

6.2.19. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 

neste Termo de Referência; 

6.2.20. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração; 

6.2.21. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função; 

6.2.22.  Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 

informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de 

trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

6.2.22.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, 
aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar 
se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do 
empregado; 
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6.2.22.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos 
os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da 
prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

6.2.22.3.  oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de 
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio 
eletrônico, quando disponível. 

6.2.23. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-la na execução do contrato; 

6.2.24. Cuidar para que o preposto mantenha permanente contato com a unidade 

responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas à 

execução dos serviços pelos profissionais; e comande, coordene e controle a execução 

dos serviços contratados; 

6.2.25. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

6.2.26. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento 

das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e 

do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados 

à disposição da Contratante; 

6.2.26.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento 
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a 
retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja 
regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

6.2.26.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada 
no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar 
o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que 
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 

6.2.26.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado 
pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

 

6.2.27. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.2.28.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.2.29. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 
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6.2.30. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 

previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

6.2.31. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de 

serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 

18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão 

obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme 

previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 

6.2.31.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar 
cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e 
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da 
ocorrência da situação de vedação. 

6.2.32. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2.33. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

6.2.34. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do serviço. 

6.2.35. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros. 

6.2.36. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 

este Termo de Referência, no prazo determinado. 

6.2.37. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objetos do contrato 

dentro dos níveis de serviços estabelecidos. 

6.2.38. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local 

dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

6.2.39. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer 

mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes 

deste Termo de Referência. 
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6.2.40. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 

bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada 

houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

6.2.41. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante. 

6.2.42. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância 

às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

6.2.43. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e 

“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

6.2.43.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

6.2.43.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da 
Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

6.2.44. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá 

encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-

B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, 

relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de 

serviços contratados. 

6.2.44.1. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo 
Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, 
da CLT. 

6.2.44.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente 
item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, 
declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros. 

6.2.44.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do 
cumprimento das obrigações previstas neste item. 

6.2.45. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 

técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a 

capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a 

execução dos serviços. 



 

Ministério das Relações Exteriores – MRE  

Secretaria de Gestão Administrativa – SGAD  

Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação – DTIC  

Divisão de Políticas de Tecnologia da Informação – DINFOR  

 

41 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

6.2.46. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais 

devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de 

TIC. 

6.2.47. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início 

da prestação dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com 

equipe da CONTRATANTE, que fará a convocação dos representantes da empresa e 

fornecerá previamente a pauta da reunião. 

6.2.48. Elaborar e apresentar, mensalmente, relatório gerencial dos serviços executados, 

contendo detalhamento dos níveis de serviços executados versus acordados e demais 

informações necessárias ao acompanhamento e avaliação da execução dos serviços. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1. Rotinas de Execução 

7.1.1. Reunião inicial e Eventos do Período de Ambientação 

7.1.1.1. A CONTRATADA deverá observar para o início da prestação dos serviços o 
cronograma de inserção a seguir, onde serão repassadas informações, 
conhecimentos e disponibilização da equipe necessária ao início da execução dos 
serviços: 

 

Ordem  Ação Responsável 

1º 
Assinatura do contrato 
O contrato deverá ser assinado em até 10(dez) dias 
corridos após a homologação do certame licitatório 

CONTRATANTE/CONTRATADA 

2º 

Reunião Inicial 
Será realizada no primeiro dia útil após a assinatura do 
contrato, com a presença dos servidores do Ministério, 
do representante legal e do preposto da empresa 
CONTRATADA; 
 
A CONTRATADA deverá entregar, devidamente 
assinado, o Termo de Compromisso de Manutenção de 
Sigilo. 
 
Será feito o alinhamento das expectativas contratuais, 
esclarecidas as questões operacionais, administrativas 
e de gerenciamento do Contrato. 
 
A CONTRATADA será informada das primeiras Ordens 
de Serviço ao preposto da CONTRATADA e quantidade 

CONTRATANTE/CONTRATADA 
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de Postos de Trabalho requisitados para iniciar a 
efetiva prestação dos serviços. 
 
Os ajustes serão formalizados em ata, com assinatura 
dos participantes 

3º 

Entrega do Plano de Transição Inicial 
A CONTRATADA deverá entregar a primeira versão do 
Plano de Transição Inicial em até 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da Reunião Inicial. 

CONTRATADA 

4º 

Início oficial da prestação de serviços 
O início da prestação dos serviços se dará em até 40 
(quarenta) dias corridos contados a partir da Reunião 
Inicial.  

CONTRATANTE/CONTRATADA 

 

7.1.2. Procedimentos para Encaminhamento e Controle de Solicitações 

7.1.2.1. A contratada proverá equipe para prestação dos serviços mencionados 
mediante solicitação por meio de comunicação oficial do Ministério das Relações 
Exteriores, respeitando a composição e qualificação mínima exigidas. Os serviços 
serão remunerados proporcionalmente ao volume postos de trabalho alocados e 
cumprimento de níveis mínimos de serviço previstos.  

7.1.2.2. Todos os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, salvo 
solicitações emergenciais, serão demandados através de Ordens de Serviços. 
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7.1.2.3. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, utilizar o sistema para o controle da 
execução dos serviços fornecido pelo MRE: o software Jira, licenciado junto à 
Atlassian. 

7.1.2.4. Serão considerados como Ordens de Serviço as solicitações devidamente 
registradas na ferramenta de gestão de demandas do MRE ou em meios 
alternativos, como e-mail, mensagens utilizando celular para o aparelho do plantão 
da CONTRATADA ou qualquer outro meio que evidencie a intenção de uma 
solicitação de serviços por parte dos integrantes da CONTRATANTE envolvidos na 
execução contratual. Nesses casos específicos, as solicitações deverão ser 
posteriormente convertidas em Ordens de Serviço e adicionadas a ferramenta de 
gestão de demandas. 

7.1.2.5. Estas OS’s podem ser para serviços rotineiros ou sob demanda, para execução 
em horas úteis ou fora do horário normal, conforme cláusulas deste documento. 

7.1.2.6. As informações contidas em uma OS podem variar, mas cada OS deve possuir, 
pelo menos, os seguintes atributos: 

a) Nome da OS 

b) Data e hora da abertura da OS; 

c) Descrição dos serviços objeto da OS; 

d) Natureza das atividades, se demanda de projeto, manutenção evolutiva ou 

“bug”; 

e) Definição de escopo da demanda,  

f) Grau de urgência da atividade a ser executada;  

g) Espaço para preenchimento das informações que subsidiam o cálculo de 

todos os níveis mínimos de serviço de produtividade, qualidade e prazos de 

atendimento. 

7.1.2.7. Uma vez solicitado o serviço, a CONTRATADA deverá alocar profissionais, de 
acordo com os perfis e serviços definidos no Termo de Referência e anexos, em 
tempo hábil para a consecução das atividades e condições estabelecidas nas OS’s. 

7.1.2.8. Deverá ser estabelecido modelo para as OS’s criadas durante a execução deste 
contrato. 

7.1.3. Forma de Execução e Acompanhamento dos Serviços 

7.1.3.1. Muito embora os requisitos formais sejam breves, cada funcionário indicado 
pela CONTRATADA deverá passar por uma avaliação prévia de capacidade técnica 
(APC). A APC visa a garantir que o funcionário indicado pela CONTRATADA possui a 
capacidade técnica e a experiência para o desempenho das atividades contratuais 
previstas.  

7.1.3.2. Objetivamente, a avaliação consiste em uma apresentação de 30 a 60 minutos 
realizada pelo funcionário, para gestores da área de informática do MRE. O 
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conteúdo da apresentação versará sobre um projeto/sistema em que o funcionário 
tenha trabalhado, e deverá realçar temas como: a natureza do problema negocial 
envolvido; a arquitetura da solução; desafios negociais e/ou técnico projeto; 
detalhes da implementação. Em especial para os cargos de desenvolvedor full 
stack, a apresentação deverá entrar em algum detalhe de implementação em 
código-fonte (qualquer linguagem será aceita).  

7.1.3.3. O resultado da APC será “satisfatório” ou “insatisfatório”. Apenas os 
funcionários que obtiverem grau “satisfatório” serão considerados aptos a serem 
alocados em contrato. Para garantir a transparência e a lisura da APC, quatro 
medidas serão tomadas:  

a) Toda APC será gravada, de maneira a se permitirem recursos da 

CONTRATADA;  

b) O Chefe do Setor de Desenvolvimento e/ou servidores por ele designados 

participarão, pelo lado do MRE; e o preposto e mais um representante, pela 

CONTRATADA; 

c) Em caso de conflito de interesse (como relações de parentesco ou amizade 

com o candidato), o membro do MRE será impedido de participar do 

processo; e  

d) O resultado do processo deverá indicar, em detalhe, as razões que o 

substanciaram. 

7.1.3.3.1. A CONTRATADA não poderá submeter profissionais que não façam parte do 
seu quadro de pessoal às avaliações. 

7.1.3.3.2. A qualificação do funcionário aprovado nas APC’s será continuamente 
avaliada durante a efetiva prestação dos serviços, por sua capacidade de 
execução bem-sucedida de tarefas concretas. 

7.1.3.4. Especificamente após disponibilização de novo funcionário da CONTRATADA 
para prestação do serviço, caso a CONTRATANTE identifique nos primeiros 30 dias 
que este funcionário não atende aos requisitos dos Perfis Profissionais exigidos, a 
CONTRATADA será notificada sobre a devolução do profissional e a remuneração 
pelo posto será reduzida em 50% (cinquenta por cento) no mês correspondente. 

7.1.3.5. Após os 30 (trinta) dias iniciais, caso a CONTRATANTE identifique que um 
funcionário alocado não atende aos requisitos dos Perfis Profissionais 
estabelecidos neste Termo de Referência, a CONTRATANTE notificará a não-
conformidade à CONTRATADA para que providencie a substituição, em prazo a ser 
arbitrado pela CONTRATANTE. 

7.1.3.6. Caso um funcionário da CONTRATADA não atenda aos requisitos dos Perfis 
Profissionais exigidos, o funcionário não será mais aceito pela CONTRATANTE na 
prestação do serviço a partir da notificação formal à CONTRATADA. A alocação de 
funcionário da CONTRATADA que não atender aos requisitos dos Perfis 
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Profissionais exigidos por 3 vezes consecutivas ou por 6 vezes alternadas no 
período de 8 meses para o mesmo perfil poderá caracterizar inexecução parcial do 
Contrato. 

7.1.3.7. A prestação dos serviços será feita por meio da execução das tarefas segundo os 
processos, padrões e procedimentos da CONTRATANTE, obedecendo a 
metodologia de desenvolvimento do MRE, definida no item 5 deste Termo de 
Referência e o cumprimento dos níveis mínimos de serviço. 

7.1.4. Horário para a Prestação dos Serviços 

7.1.4.1. Os serviços, por padrão, deverão ser prestados em turnos diários de 8 horas, nos 
horários de 9 às 13 horas e de 15 às 19 horas ou de 8 às 12 horas e de 14 às 18 
horas, a critério do MRE. 

7.1.4.2. Poderá haver necessidade de execução de serviços fora do horário estabelecido, 
em finais de semana e em feriados, em razão de aumento de demanda, 
atendimento emergencial ou fato que o justifique, tais como manutenções 
programadas, antecipação de prazos de entrega, implementação de rotinas que 
necessitem de paralisação dos serviços, depuração de erros críticos, entre outros.  

7.1.4.3. As atividades que demandam qualquer tipo de serviço que podem gerar impacto 
no funcionamento do órgão e/ou de seus sistemas de negócio deverão ser 
executadas prioritariamente fora do horário normal de expediente.  

7.1.4.4. A realização de atividades em períodos não úteis deverão possuir Ordem de 
Serviço específica aberta, com o tipo da OS, a previsão do período de trabalho e a 
justificativa para a realização de serviços fora do horário normal. A realização 
desses serviços excepcionais será limitada a 40 (quarenta) horas por semestre. 

7.1.4.5. A execução de demandas fora do horário padrão não implicará em nenhuma 
forma de acréscimo ou majoração dos valores dos serviços, razão pela qual será 
improcedente a reivindicação de ônus adicionais ao CONTRATANTE. 

7.1.4.6. A CONTRATADA disponibilizará, sem ônus para CONTRATANTE, plantão de vinte 
e quatro horas, via telefone, para atendimento de demandas emergenciais. 

7.1.4.7. Deverão ser fornecidos dois números de telefone, um principal e outro reserva 
de duas operadoras telefônicas distintas. 

7.1.5. Local da Execução dos Serviços 

7.1.5.1. Os locais de prestação dos serviços são as instalações físicas do complexo do 
Ministério das Relações Exteriores em Brasília, atualmente compreendendo o 
Palácio Itamaraty, os Anexos I e II, e mais os seguintes edifícios:  

a) Instituto Rio Branco - Lote 02/03 – SAF/Sul Quadra 5 - Asa Sul, Brasília – DF. 

b) Agência Brasileira de Cooperação – ABC - SAF/Sul Quadra 2, Lote 2, Bloco B - 

SAF, Brasília – DF. 
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7.1.5.2. Em casos excepcionais, desde que expressamente autorizados pela 
CONTRATANTE, poderá ser admitida a prestação de alguns serviços de forma não 
presencial.  

7.1.6. Documentação Mínima Exigida 

7.1.6.1. A frequência de aferição e avaliação dos serviços será mensal, devendo a 
CONTRATADA elaborar relatórios gerenciais dos serviços prestados, 
recomendações técnicas, administrativas e gerenciais para o próximo período e 
demais informações relevantes para a gestão contratual. 

7.1.6.2.  O conteúdo detalhado e a forma dos relatórios gerenciais serão definidos pelas 
partes, entretanto, deverão conter no mínimo as informações necessárias para 
aferir os elementos de gestão contratual: quantidade de postos de trabalho 
disponibilizados para a CONTRATANTE e todos os indicadores necessários para 
verificação do cumprimento dos níveis mínimos de serviço. 

7.1.7. Papéis e Responsabilidades por Parte da Contratante e da Contratada 

7.1.7.1. A CONTRATANTE será responsável pela gestão do contrato, pelo ateste dos 
postos de trabalho disponibilizados e dos níveis de qualidade exigidos frente aos 
serviços entregues. A CONTRATADA é responsável pela execução dos serviços, 
gestão dos recursos técnicos, e outros necessários à execução das tarefas. 

7.1.7.2. CONTRATANTE E CONTRATADA devem, ainda, exercer as atividades e papéis 
previstos no item 5 - Metodologia de Desenvolvimento do Ministério das Relações 
Exteriores, sem prejuízo de quaisquer outras obrigações contratuais. 

7.1.8. Formas de Transferência de Conhecimento, Transição e Finalização do Contrato 

7.1.8.1. A transição contratual inicial é o momento que a CONTRATADA assume a 
responsabilidade, de forma gradual, pelos serviços prestados pela fornecedora 
anterior, preparando-se para o início efetivo da operação.  

7.1.8.2. O período de transição contratual inicial ocorre em paralelo com o cronograma 
de inserção. 

7.1.8.3. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após a reunião 
inicial, que sucede a assinatura do CONTRATO, o plano de transição de serviços, 
para aprovação do MRE, contendo cronograma detalhado de atividades a serem 
executadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE. 

7.1.8.4. O plano de transição inicial dever conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Cronograma detalhado identificando as tarefas, os processos, os recursos, os 

marcos de entrega, o início e a data prevista para o término; 

b) Estruturas e atividades de gerenciamento da transição; 

c) Regras propostas de relacionamento com a CONTRATANTE; 

d) O plano de gerenciamento de riscos; 
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e) O plano de contingência; 

f) O plano de acompanhamento da transição; 

g) Estratégia de recuperação de documentação e/ou atualização da 

documentação de projetos/sistemas existentes; 

h) Descrição de como se dará a adaptação dos seus processos, metodologias, 

ferramentas e fluxo de atendimento. 

7.1.8.5. A CONTRATANTE analisará, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o plano apresentado, 
aprovando-o ou recusando-o de forma fundamentada. No caso de não aprovação, 
a CONTRATADA deverá apresentar novo plano, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis, após o recebimento da recusa do plano anterior. 

7.1.8.6. No plano de transição contratual inicial, mesmo durante o período em que o 
novo contratado não execute os serviços de integração e absorção, ele será 
responsável pelos prejuízos causados de forma intencional ou não, por empregado 
de sua equipe. 

7.1.8.7. Todas as atividades previstas no plano de transição inicial devem ser concluídas 
em, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do CONTRATO. 

7.1.8.8. Todos os conhecimentos adquiridos ou desenvolvidos, bem como toda 
informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados, 
deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE ou empresa por ela designada. 

7.1.8.9. Para isto, um Plano de Transição Final, endereçando todas as atividades 
necessárias para a completa transição, deverá ser entregue à CONTRATANTE pela 
CONTRATADA, 03 (três) meses antes da expiração ou da finalização do CONTRATO. 

7.1.8.10. No Plano de Transição Final deverão estar identificados todos os compromissos, 
papéis e responsabilidades, artefatos e tarefas, a data de início da transição, o 
tempo necessário e a identificação de todos os envolvidos com a transição. 

7.1.8.11. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução do Plano de 
Transição Final, bem como a garantia do repasse bem sucedido de todas as 
informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo CONTRATANTE ou 
empresa por ele designada. 

7.1.8.12. É de responsabilidade da CONTRATANTE, ou da empresa por ela designada, a 
disponibilidade dos recursos qualificados identificados no Plano de Transição Final 
como receptores do serviço. 

7.1.8.13. O fato de a CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem 
qualquer informação ou dado solicitado pela CONTRATANTE, que venha a 
prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para 
um novo prestador, constituirá quebra de CONTRATO, sujeitando-a às obrigações 
em relação a todos os danos causados à CONTRATANTE, conforme estipulado nas 
Sanções Administrativas aplicáveis. 
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7.1.8.14. A execução do Plano de Transição Final deve ser iniciada 60 (sessenta) dias antes 
do término do contrato e concluída ainda dentro da sua vigência. 

7.1.8.15. Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição 
Final, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço adicional que necessite 
dedicar à tarefa de completar a transição, sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.1.8.16. Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, 
transferência de conhecimento, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE e/ou 
empresa por ele designada, documentação ou qualquer outro esforço vinculado à 
tarefa de transição. 

7.2. Quantidade Mínima de Bens ou Serviços para Comparação e Controle 

7.2.1. Não há demanda mínima. A CONTRATANTE arroga-se o direito de demandar a 

quantidade de postos de trabalho necessária para atendimento do interesse público, 

até o limite máximo contratado. 

7.3. Mecanismos Formais de Comunicação 

7.3.1. As comunicações formais rotineiras relativas às solicitações de serviços serão feitas via 

ordens de serviço (OS), preferencialmente dentro do sistema de gestão de demandas 

do MRE. 

7.3.2. Para solicitações de alocação de profissionais e outros assuntos, como comunicações 

de ocorrências/faltas contratuais, poderão ser adotados outros meios de comunicação 

oficial, como o Ofício. 

7.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

7.4.1. A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações 

contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios 

de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos 

serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob 

pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante 

a tais documentos. 

7.4.2.  O Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito 

às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal 

da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados da 

Contratada diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos ANEXOS II e III. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

8.1. Critérios de Aceitação 
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8.1.1.  Os critérios de aceitação dos produtos de software resultantes da execução contratual 

comunicados pelo PO (product owner) no momento da abertura das demandas.  

8.1.2. Serão levados em consideração aspectos como usabilidade, desempenho, 

confiabilidade, segurança das aplicações, entre outros. 

8.1.3.  Eventuais mudanças nesses critérios serão comunicadas ao longo do processo de 

desenvolvimento, como preconizam as metodologias ágeis. 

8.1.4. A equipe de profissionais da CONTRATADA alocados no MRE e os entregáveis 

produzidos durante a execução contratual devem estar em conformidade com os 

requisitos definidos neste Termo de Referência no item “4 - ESPECIFICAÇÃO DOS 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO”. 

8.1.5. Os níveis mínimos de serviço deverão ser cumpridos de acordo com o estabelecido no 

item 8.3 deste Termo de Referência. 

8.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 

8.2.1. Os PO’s e fiscais técnicos verificarão o atendimento do escopo, atendimento de 

requisitos e outros aspectos relevantes durante a execução dos serviços. 

8.2.2. Para auxiliar nessa tarefa, o MRE dispõe de ferramentas automatizadas que permitem 

monitorar o ciclo de vida das aplicações. Nelas é possível inspecionar vários aspectos 

relevantes dos sistemas, dentre eles: versões de código-fonte; deploys realizados em 

todos os ambientes; alterações na base de dados; cobertura de testes unitários e testes 

funcionais automatizados. 

8.2.3.  Atualmente são empregadas a suíte de DevOps da Atlassian, que incluem o Jira, 

Bamboo e Bitbucket (GIT), por exemplo; O SonarQube para verificações de qualidade 

de código e o Selenium para testes funcionais automatizados. 

8.2.4. Outras ferramentas e procedimentos poderão ser incluídos, desde que seja 

conveniente o oportuno para a Administração. 

8.2.5. Mensalmente, até o quinto dia útil do mês, o preposto da CONTRATADA encaminhará 

ao fiscal técnico do contrato, no mínimo, a seguinte documentação: 

8.2.5.1. Relatório Mensal de Atividades e Níveis de Serviço elaborado por meio da 
medição dos serviços realizados, que tomará como referência as informações sobre 
os postos de trabalho alocados, as especificações contidas nas OS’s e demais 
resultados apurados da efetiva prestação dos serviços; 

8.2.5.2. Todos os serviços de todas as OS’s concluídas no mês anterior devem constar 
do Relatório Mensal de Atividades, bem como os valores referentes ao 
faturamento, com as respectivas os descontos aplicáveis relativos ao 
descumprimento dos níveis de serviço.  

8.2.6. O relatório será avaliado pelo fiscal técnico do contrato, que emitirá o Termo de 
Aceite (TA) ou exigirá eventuais ajustes por parte da CONTRATADA, se necessário. 
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8.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 

8.3.1. Os níveis de serviços consideram aspectos relativos a produtividade, velocidade de 

atendimento, qualidade e cultura ágil da equipe orientada à geração de valor para as 

áreas de negócio. Cada nível de serviço tem sua meta a ser atingida pela CONTRATADA 

e o percentual de desconto no faturamento quando não cumprido.  

8.3.2. Os descontos são cumulativos, ou seja, o faturamento da CONTRATADA poderá sofrer 

as reduções cabíveis pelo descumprimento de um ou mais níveis de serviços, até o 

limite máximo de 40% do valor do faturamento no período. 

8.3.3. Nível de serviço de produtividade 

8.3.3.1. Todas as demandas serão medidas em unidades de serviço técnico – UST, que 
equivale a uma hora de esforço especializado, não individualizada. 

8.3.3.2. A medição do esforço feita em UST’s é sempre vinculada a resultados, na forma 
de entregáveis específicos e em volume obrigatoriamente aprovado pelo MRE 
antes do início da execução da demanda correspondente. 

8.3.3.3. No início de cada demanda haverá necessidade de se estabelecer o tamanho do 
esforço em USTs. A CONTRATADA irá propor uma estimativa de esforço, e o MRE 
confirmará ou retificará a estimativa, conforme os parâmetros delineados em sua 
metodologia. A primeira referência para cálculo da estimativa de esforço é o 
Repertório de Estimativas, vide ANEXO I deste documento. 

8.3.3.3.1. Nos casos em que o Repertório não ofereça estimativa que possa ser 
utilizada na medição de esforço requerido por determinado projeto, MRE e 
CONTRATADA buscarão o consenso, utilizando os seguintes critérios, 
sucessivamente: 

a) Analogia com outros itens do Repertório; 

b) Concessão de “timebox” de curtíssima duração com o escopo fechado e 

previamente aprovado por representante do MRE, com a devida verificação 

dos entregáveis ao final; 

c) Aferição empírica da dimensão do escopo por meio de projeto piloto de 

reduzida duração, com acompanhamento em tempo integral (em modelo de 

“sombra”), por fiscal do MRE, do trabalho da CONTRATADA. 

8.3.3.3.2. O resultado advindo do processo acima poderá, a critério do MRE, ser 
incorporado ao Repertório para utilização em demandas futuras. 

8.3.3.3.3. O MRE é o responsável final por definir o tamanho de determinado escopo 
em UST’s. As justificativas da CONTRATADA deverão ser consideradas e 
respondidas, ainda que não acatadas. 
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8.3.3.3.4. Após o término da demanda, na fase de Encerramento, a CONTRATADA 
poderá propor ao MRE a atualização do Repertório. Se, por exemplo, uma 
determinada atividade vier a apresentar escopo maior do que o originalmente 
previsto no Repertório, esse processo permitirá medição mais precisa para 
demandas futuras. O MRE poderá, assim, alterar a dimensão do escopo de 
determinado item no Repertório, tanto por provocação da CONTRATADA, 
como por iniciativa própria. O Repertório só poderá ser atualizado antes do 
início do desenvolvimento de determinada demanda. 

8.3.3.4. A CONTRATADA deverá calcular mensalmente a produtividade média diária dos 
profissionais ocupantes dos postos de trabalho de desenvolvedor full stack e de 
especialista em user experience. Os perfis de gerente de projeto não serão 
considerados nessa análise, pois não possuem entregas mensuráveis pelo 
repertório de estimativas. 

8.3.3.4.1. O cálculo obedecerá a seguinte fórmula: PMD = (TUST/TPTDE)/TDU. 

8.3.3.4.2. PMD é a produtividade média diária para ao período apurado. 

8.3.3.4.3. TUST é o total de UST’s executadas no período. 

8.3.3.4.4. TPTDE é o total de postos de trabalho alocados para os cargos de 
desenvolvedor e especialista em user experience. 

8.3.3.4.5. TDU é o total de dias úteis do período. 

8.3.3.5. Exige-se que a produtividade diária média (PDM) seja igual ou superior a 5,5 
UST’s por dia útil para cumprimento deste nível mínimo de serviço. 

8.3.3.6. O quadro a seguir demonstra o desconto que poderá ser aplicado, de forma 
progressiva, ao faturamento da CONTRATADA, em caso de descumprimento dos 
níveis de serviço de produtividade: 

Níveis de serviço relacionados aos 

prazos de atendimento 

Parâmetros de referência Desconto sobre 

o faturamento 

do período 

Produtividade diária média (PDM):  PDM maior ou igual a 5,5  0% 

PDM menor que 5,5 e maior 

que 5  

5% 

PDM menor que 5 e maior que 

4,5 

10% 

PDM menor que 4,5 15% 

 

 

8.3.4. Níveis de serviço relacionados aos prazos de atendimento 
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8.3.4.1. Prazo para início do atendimento das demandas (PIAD): intervalo de tempo 
contado do momento que o Product Owner, representante do MRE, classifica uma 
demanda com prioridade 1 (um) até a postagem da estimativa pela contratada. 
Esse prazo será de 1 (um) dia útil. 

8.3.4.1.1. O nível de serviço estará atendido caso a Contratada cumpra tais prazos 
em, pelo menos, 90% das demandas no período de apuração considerado 
para o faturamento. 

8.3.4.2. Prazo para a conclusão do atendimento das demandas (PCAD): será medido em 
dias úteis e definido pelo Product Owner, contados a partir da aprovação da 
primeira estimativa da demanda. Por padrão será variável de acordo com a 
quantidade de UST’s aprovadas e calculada conforme a seguinte fórmula: PCAD = 
(Ust’s Aprovadas * 1,3)/6.  

8.3.4.2.1. Caso o cálculo resulte em um número com casas decimais, por exemplo: 
2,4 dias úteis, o valor será arredondado sempre para cima. Nesse caso o prazo 
de conclusão considerado seria de 3 dias úteis. 

8.3.4.2.2. A critério do PO, os prazos podem ser encurtados ou dilatados em razão de 
necessidade da área de negócio e impedimentos enfrentados pelos 
desenvolvedores causados por fatores externos, entretanto as razões para as 
excepcionalidades deverão ser explicitamente informadas na demanda. 

8.3.4.2.3. O nível de serviço estará atendido caso a Contratada cumpra tais prazos 
em, pelo menos, 90% das demandas no período de apuração considerado 
para o faturamento. 

8.3.4.3. Prazo para a resolução de incidentes ou “bugs” (PREIB): Será considerado 
incidente qualquer evento que acarrete ou possa acarretar a interrupção de 
sistema corporativo ou a redução de sua qualidade, causados por ação direta ou 
indireta da Contratada. Os incidentes serão classificados de acordo com os 
seguintes critérios: 

NÍVEIS DE CRITICIDADE DE INCIDENTES 

Nível 1 
Incidente com paralisação do sistema ou comprometimento grave de 
dados, processo ou ambiente. 

Nível 2 
Incidente sem paralisação do sistema, mas com comprometimento 
mediano de dados, processo ou ambiente 

Nível 3 
Incidente sem paralisação do sistema, com pequeno ou nenhum 
comprometimento de dados, processo ou ambiente 

8.3.4.3.1. O registro do incidente se dará por quaisquer evidências de sua ocorrência, 
tais como “logs” dos serviços, reclamação registrada na Central de 
Atendimento, relato da falha à CONTRATADA, etc. O primeiro evento que 
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indique o incidente será utilizado para dar início à contagem dos prazos para 
resolução. 

8.3.4.3.2. É parte integrante do trabalho da CONTRATADA monitorar os serviços em 
operação no Ministério. Cabe à CONTRATADA, se viável, identificar o 
incidente sem a necessidade de intervenção da CONTRATANTE. 

8.3.4.3.3. A CONTRATADA deve cumprir os prazos de atendimento de acordo com a 
criticidade envolvida. Na tabela a seguir estão definidos os prazos máximos 
para a conclusão do atendimento de acordo com a criticidade do incidente: 

Criticidade Conclusão de atendimento 

Nível 1 Em até 2 (duas) horas. 

Nível 2 Em até 4 (quatro) horas. 

Nível 3 Em até 8 (oito) horas. 

8.3.4.3.4. O nível de serviço estará atendido caso a Contratada cumpra tais prazos 
em, pelo menos, 90% dos incidentes ou bugs abertos no período de apuração 
considerado para o faturamento. 

8.3.4.4. O quadro a seguir demonstra o desconto que poderá ser aplicado, de forma 
progressiva, ao faturamento da CONTRATADA, em caso de descumprimento dos 
níveis de serviço relacionados aos prazos de atendimento: 

Níveis de serviço relacionados 

aos prazos de atendimento 

Parâmetros de referência Desconto sobre 

o faturamento 

do período 

Prazo para início do atendimento 

das demandas (PIAD):  
Prazo para início do atendimento 

descumprido em até 10% das 

demandas  

0% 

Prazo para início do atendimento 

descumprido em mais de 10% e 

menos de 20% das demandas  

5% 

Prazo para início do atendimento 

descumprido em mais de 20% e 

menos de 30% das demandas 

10% 

Prazo para início do atendimento 

descumprido em mais de 30% das 

demandas 

15% 

Prazo para conclusão do 

atendimento das demandas 

(PCAD): 

Prazo para conclusão do 

atendimento descumprido em 

até 10% das demandas  

0% 

Prazo para conclusão do 

atendimento descumprido em 

5% 
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mais de 10% e menos de 20% das 

demandas  

Prazo para conclusão do 

atendimento descumprido em 

mais de 20% e menos de 30% das 

demandas 

10% 

Prazo para conclusão do 

atendimento descumprido em 

mais de 30% das demandas 

15% 

Prazo para resolução de 

incidentes ou “bugs” (PREIB) 

Prazo para resolução 

descumprido em até 10% dos 

incidentes  

0% 

Prazo para resolução 

descumprido em mais de 10% e 

menos de 20% dos incidentes 

5% 

Prazo para resolução 

descumprido em mais de 20% e 

menos de 30% dos incidentes 

10% 

Prazo para resolução 

descumprido em mais de 30% 

dos incidentes 

15% 

 

8.3.5. Níveis de serviço relacionados à cultura ágil 

8.3.5.1. Considerando os valores e princípios das metodologias ágeis, os Product Owners 
realizarão, a cada mês, avaliações sobre aspectos culturais demonstrados pela 
equipe no período durante a execução de demandas de projetos de 
desenvolvimento e manutenções, conforme critérios definidos a seguir: 

8.3.5.2. Avaliação da Cultura Ágil em Projetos de Desenvolvimento (ACPD): 

Item Parâmetros para avaliação 

1 – Os desenvolvedores alocados no projeto têm atuado de forma 

multidisciplinar em todo o ciclo de vida de criação do produto, desde 

a descoberta de requisitos até a disponibilização de versões do 

produto em ambiente de produção? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

2 – O time envolvido no projeto tem a iniciativa de manter e melhorar 

a disposição de informações sobre o andamento das atividades nas 

ferramentas utilizadas para o gerenciamento do projeto, como: 

estórias de usuário, protótipos, quadros kan ban, gráficos burndown, 

entre outros? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 
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3 – O time demonstra iniciativa em estabelecer a comunicação direta 

e eficaz com o PO e outras equipes? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

4 – A documentação produzida cumpre plenamente a função de 

comunicar suficientemente os envolvidos nos projetos, sem 

prejudicar a execução ágil das demandas? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

5 – O time tem agregado valor para a área de negócio de forma 

constante e crescente? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, mas algumas 
entregas ainda demoram um 
pouco mais que o esperado. 
[  ] 2 - Sim, mas algumas 
entregas ainda demoram um 
pouco mais que o esperado e 
nem sempre a priorização é 
seguida. 
[  ] 1 - Sim, mas muitas entregas 
demoram mais que o esperado 
e a priorização não é respeitada. 
[  ] 0 - Não. 

 

8.3.5.3. Avaliação da Cultura Ágil em Demandas de Manutenção (ACDM):  

Item Parâmetros para avaliação 

1 – Os desenvolvedores alocados na manutenção têm atitude 

proativa no estabelecimento do diálogo com as equipes de 

infraestrutura, banco de dados e atendimento durante as 

investigações de eventuais incidentes percebidos em produção?  

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

2 – A equipe mostra disposição para sanar dívidas técnicas e 

melhorar a manutenibilidade dos códigos? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

3 – As manutenções são realizadas de acordo com as prioridades 

estabelecidas pelos PO’s? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 
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4 – O trabalho de evolução e correção dos sistemas vem 

acompanhado de parecer dos desenvolvedores sobre eventual 

necessidade de “refactoring” do código com objetivo de melhorar a 

usabilidade, desempenho ou estabilidade do sistema? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

 

8.3.5.4. A equipe de fiscalização técnica do MRE poderá suprimir ou incluir novos itens a 
essa avaliação com o objetivo de promover a melhoria contínua do processo de 
desenvolvimento de software.  

8.3.5.4.1. Para promover as mudanças, entretanto, a CONTRATADA deverá ser 
comunicada antecipadamente dos novos critérios em um prazo não inferior a 
15 (quinze) dias da data de início do período a ser considerado na avaliação.  

8.3.5.5. As avaliações de todos os PO’s serão encaminhadas à contratada no primeiro dia 
útil do mês seguinte ao período avaliado. 

8.3.5.6. A contratada deverá atingir, no mínimo, média 3 em cada avaliação. 

8.3.5.7. O quadro a seguir demonstra o desconto que poderá ser progressivamente 
aplicado ao faturamento da CONTRATADA, em caso de descumprimento dos níveis 
de serviço relacionados à cultura ágil: 

Níveis de serviço relacionados à 

cultura ágil 

Parâmetros de referência Desconto sobre 

o faturamento 

do período 

Avaliação da Cultura Ágil em Projetos 

de Desenvolvimento (ACPD): 

 

Nenhuma avaliação com 

média inferior a 3 

0% 

Minoria das avaliações com 

média inferior a 3 

5% 

Metade das avaliações com 

média inferior a 3 

10% 

Maioria das avalições com 

média inferior a 3 

15% 

Avaliação da Cultura Ágil em 

Demandas de Manutenção (ACDM): 

Nenhuma avaliação com 

média inferior a 3 

0% 

Minoria das avaliações com 

média inferior a 3 

5% 

Metade das avaliações com 

média inferior a 3 

10% 

Maioria das avalições com 

média inferior a 3 

15% 

 

8.3.6. Níveis de serviço relacionados à qualidade: 
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8.3.6.1. Taxa de inconformidades percebidas em homologação (TIPH): Ao realizar a 
homologação dos produtos de software entregues, o PO fará o registro, no sistema 
de gestão de demandas, da quantidade de inconformidades verificadas durante o 
processo de validação. As inconformidades podem ser quaisquer aspectos 
indesejáveis relacionados ao funcionamento do software: erros, lentidão ou não 
atendimento do escopo da demanda, por exemplo. 

8.3.6.1.1. O cálculo será feito obedecendo a seguinte fórmula TIPH = 
(QIPHx100)/QDP.  

8.3.6.1.2. Onde QIPH é a quantidade de inconformidades percebidas em 
homologação e QDP é a quantidade de demandas do período apurado. 

8.3.6.1.3. O nível de serviço será considerado atendido sempre que a TIPH for menor 
que 30. 

8.3.6.2. Taxa de esforço em correção de incidentes (TECI): É desejável que a maior parte 
do esforço dos profissionais seja empreendido na agregação de valor em forma de 
entrega de software. Quando uma equipe de desenvolvimento sistematicamente 
precisa empreender muito esforço na correção de falhas causadas pelo próprio 
time, é um sintoma de falta de qualidade nos produtos de software entregues. 

8.3.6.2.1. A TECI vai apurar o percentual horas de esforço empreendido na correção 
de bugs em relação ao total de UST’s executadas em demandas de projetos 
de desenvolvimento e manutenções evolutivas. 

8.3.6.2.2. O cálculo será da seguinte forma: TECI = (THEI x 100)/TUST. 

8.3.6.2.3. Onde THEI é o total de horas de esforço gastas na correção de incidentes 
ou bugs, e o TUST é o total de UST’s executadas no período. 

8.3.6.2.4.  O nível de serviço será considerado atendido sempre que a TECI for menor 
que 5. 

8.3.6.3. O quadro a seguir demonstra o desconto que poderá ser progressivamente 
aplicado ao faturamento da CONTRATADA, em caso de descumprimento dos níveis 
de serviço de qualidade: 

Níveis de serviço de qualidade Parâmetros de referência Desconto sobre 

o faturamento 

do período 

Taxa de inconformidades percebidas 

em homologação (TIPH) 

Menor ou igual a 30 0% 

Maior que 30 e menor ou 

igual a 50 

5% 

Maior que 50 e menor ou 

igual a 70 

10% 

Maior que 70 15% 
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Taxa de esforço em correção de 

incidentes (TECI) 

Menor ou igual a 5 0% 

Maior que 5 e menor ou igual 

a 10 

5% 

Maior que 10 e menor ou 

igual a 15 

10% 

Maior que 15 15% 

 

8.3.7. A tabela abaixo apresenta alguns dados históricos do trabalho de desenvolvimento de 

sistemas no MRE que podem ser relevantes para as licitantes: 

 

 

8.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para Retenção ou Glosa no 
Pagamento 

8.4.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

8.4.1.1.  inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

8.4.1.2.  ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.4.1.3.  falhar ou fraudar na execução do contrato; 

8.4.1.4.  comportar-se de modo inidôneo; ou 

8.4.1.5.  cometer fraude fiscal. 

8.4.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 

Ano Produção 

de UST’s 

por ano 

Quantidade de bug’s reportados e 

tratados em cada ano 

Quantidade de UST’s 

produzidas em média até a 

inclusão de um bug no sistema 

(UST’s/Bug) 

2016 32.054,5 162 197,8 

2017 36.567 564 64,8 

2018 36.510,5 652 55,9 

2019 38.656 625 61,84 
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8.4.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

8.4.2.2. Multa de até 20% sobre o valor a ser pago no mês de correspondência, 
proporcional à gravidade da ocorrência. 

8.4.2.3.  as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

8.4.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

8.4.2.5. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, 
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

8.4.2.6. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também 
é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 
subitem 8.4.1 deste Termo de Referência. 

8.4.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados;  

8.4.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

8.4.4. A inexecução total do contrato ensejará sua rescisão e estará configurada quando: 

8.4.4.1.  A Contratada descumprir o prazo fixado neste Termo de Referência para 
alocação de profissionais para a execução dos serviços por 3 (três) vezes seguidas 
ou 5 (cinco) vezes alternadas em um período de 8 (oito) meses; 

8.4.4.2. Atingir o teto de descontos no faturamento pelo descumprimento de níveis de 
serviço em 3 (três) faturamentos seguidos ou 5 (cinco) alternados no período de 8 
(oito) meses.  

8.4.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Graus de Sanções Administrativas 

Grau Correspondência 

1 
Advertência escrita 

2 
Multa de até 0,5% sobre o valor a ser pago no mês de correspondência 
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3 
Multa de até 10% sobre o valor a ser pago no mês de correspondência 

4 
Multa de até 20% sobre o valor a ser pago no mês de correspondência 

Referência para Multas 

Descrição Referência Grau 

Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde há 

prestação de serviço. Por ocorrência 1 

Ultrapassar a data limite para preencher um posto de trabalho após 

solicitação formal do MRE. Por ocorrência 2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços solicitados Por ocorrência 3 

Ausência do preposto no local de trabalho durante horário de 

expediente Por dia 3 

Manter empregado que apresente baixo desempenho quanto à 

velocidade e qualidade durante a execução dos serviços contratados Por ocorrência 2 

Não substituir, imediatamente, o profissional que seja considerado 

inapto para os serviços a serem prestados, seja por incapacidade 

técnica, atitude inconveniente, falta de urbanidade ou que venha a 

transgredir as Normas disciplinares do Ministério das Relações 

Exteriores 

Por ocorrência 2 

Acumular 3 (três) advertências no período de 6 (seis) meses 
Por ocorrência 2 

Acumular 5 (cinco) advertências no período de 12 (doze) meses 
Por ocorrência 3 

Não zelar pelas instalações do Ministério das Relações Exteriores 
Por ocorrência 1 

Não efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e 

sociais, bem como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 

relacionadas à execução deste CONTRATO 
Por ocorrência 3 

Na hipótese de rescisão contratual por inexecução total do 

CONTRATO -- 4 

Na hipótese de descumprimento da Garantia de serviços Por ocorrência 3 
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Não apresentar documentação exigida da empresa ou dos 

profissionais 
Por 
documento 

1 

Deixar de prestar quaisquer informações solicitadas no prazo 

estipulado Por ocorrência 1 

Deixar de realizar transição plena do CONTRATO, com total 

transferência de conhecimento Por ocorrência 3 

 

8.4.6. Ocorrências não encontradas na tabela acima, serão classificadas de acordo com as 

seguintes definições: 

i. Grau 1: Assim entendidas como aquelas que, isoladamente, não ocasionam impacto 
direto, mediato ou imediato na execução do serviço, ou ainda de natureza 
administrativa. 

ii. Grau 2: assim entendidas como aquelas que ocasionam impacto mediato na execução 
do serviço, ou cuja manutenção pode vir a ocasionar prejuízo econômico, operacional, 
ou à imagem institucional; ou, ainda, a reincidência de ocorrências Grau 1. 

iii. Grau 3: assim entendidas como aquelas com potencial de ocasionar impacto direto e 
imediato na execução do serviço, ou prejuízo econômico, operacional, ou à imagem 
institucional; ou, ainda, a reincidência de ocorrências Grau 2. 

iv. Grau 4: assim entendidas como aquelas que ensejam a rescisão contratual unilateral; 
ou, ainda, a reincidência de ocorrências Grau 3. 

8.4.6.1. Poderá ser aplicada, ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 
do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por 
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso 
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a 
promover a rescisão do contrato; 

8.4.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

8.4.7.1.  tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

8.4.7.2.  tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

8.4.7.3.  demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

8.4.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-
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se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

8.4.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

8.4.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

8.4.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

8.4.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8.4.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR.  

8.4.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

8.4.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

8.4.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

8.5. Do Pagamento 

8.5.1. A empresa será remunerada pelo serviço prestado de acordo com os postos de 

trabalho efetivamente ocupados no período, observado o atendimento dos níveis mínimos 

de serviço exigidos, conforme regras constantes no item 8.3 deste documento. 

8.5.1.1. As ausências injustificadas descaracterizam a efetiva ocupação do posto de 
trabalho, implicando no não pagamento proporcional ao período da falta. 
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8.5.1.2. A remuneração do fornecedor estará sujeita aos ajustes em função dos 
indicadores apurados para verificação do cumprimento dos níveis mínimos de 
serviço, conforme definições do item 8.3 deste documento. 

8.5.2. Mensalmente, a CONTRATANTE fará a aferição da Taxa Efetiva de Ocupação de Postos 

de Trabalho (TEOPT) previstos no Contrato e será remunerado o valor devido pelo serviço 

prestado no período, considerando os níveis mínimos de serviço. 

8.5.2.1. Na definição da quantidade de DIAS-PROFISSIONAL esperados para efeito de 
desconto virtude de não-ocupação de posto de trabalho, não serão considerados 
os dias dentro do prazo dado à empresa para disponibilização de profissional após 
solicitação da CONTRATANTE. 

8.5.2.2. Considera-se por DIA-PROFISSIONAL um dia de efetiva prestação de serviço de 
um funcionário da CONTRATADA. 

8.5.2.3. A quantidade de DIAS-PROFISSIONAL esperados no período será a quantidade 
de postos de trabalho demandados pela CONTRATANTE multiplicado pela 
quantidade de dias úteis no período. 

8.5.2.4. A TEOPT será calculada para cada perfil de acordo com a seguinte fórmula: 

TEOTP = (QDPR * 100) / QDPFE 

8.5.2.5. Onde QDPR é a quantidade de DIAS-PROFISSIONAL efetivamente realizados no 
período e QDPFE é a quantidade de DIAS-PROFISSIONAL esperados. 

8.5.2.6. O percentual de desconto a ser aplicado por não-ocupação de posto de trabalho 
no período será obtido segundo a seguinte fórmula: 

Percentual de Desconto = 100 - TEOTP 

8.5.3. Será desconsiderado o período de não-ocupação de posto de trabalho, para efeito de 

aferição da Taxa Efetiva de Ocupação dos Postos de Trabalho (TEOPT), no caso das ausências 

justificadas do profissional, a critério da CONTRATANTE e nos termos da legislação trabalhista 

vigente. 

8.5.3.1. Não haverá exigência de reposição do profissional nas ausências, 
impedimentos e afastamentos legais que totalizem menos de 45 (quarenta e cinco) 
dias consecutivos. A reposição temporária do profissional ausente poderá ser 
exigida nos demais casos, a critério da CONTRATANTE. 

8.5.4. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal. 

8.5.5. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/1993. 
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8.5.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

8.5.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE; 

d) o período de prestação dos serviços; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.5.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

8.5.7.1. Nos termos do item 1 do Anexo VIII-A da IN nº 5/2017 - SEGES/MPDG, será 
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

I - Não produziu os resultados acordados; 

II - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

III - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

8.5.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

8.5.9. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

8.5.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

8.5.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 
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Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 

da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

8.5.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

8.5.13. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa. 

8.5.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação 

junto ao SICAF. 

8.5.14.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no 
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da CONTRATANTE. 

8.5.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1991, nos termos do item 6 

do Anexo XI da IN nº 5/2017 - SEGES/MPDG, quando couber. 

8.5.16. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão CONTRATANTE, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

8.5.17. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado 

corresponderá, no primeiro ano de vigência do Contrato, ao percentual originalmente fixado 

na planilha de preços. 

8.5.17.1. Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e 
indenizado, a prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do 
percentual máximo equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o 
limite compatível com o prazo total de vigência contratual. 

8.5.17.2. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser 
prevista em Termo Aditivo. 

8.5.17.3. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio 
trabalhado ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão 
ser mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão 
CONTRATANTE esclarecer a metodologia de cálculo adotada. 
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8.5.18. A CONTRATANTE providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago 

a título de vale-transporte em relação aos funcionários da Contratada que expressamente 

optaram por não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, 

regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987. 

8.5.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6 / 100 )/365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

8.6. Do Pagamento pelo Fato Gerador 

a) Serão objeto de pagamento mensal pela Administração à contratada o somatório dos 

seguintes módulos que compõem o valor do posto de trabalho, segundo a planilha de custos 

e formação de preços, disposta no ANEXO V:  

1. Módulo 1: Composição da Remuneração;  

2. Submódulo 2.2: Encargos Previdenciários e FGTS;  

3. Submódulo 2.3: Benefícios Mensais e Diários;  

4. Módulo 5: Insumos; e  

5. Módulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro (CITL), que será calculado tendo por base as 

alíneas acima.  

b) Os valores referentes a férias, 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, 13º 

(décimo terceiro) salários, ausências legais, verbas rescisórias, devidos aos trabalhadores, 

bem como outros de evento futuro e incerto, não serão parte integrante dos pagamentos 

mensais à contratada, devendo ser pagos pela Administração à contratada somente na 

ocorrência do seu fato gerador;  

c) As verbas discriminadas na forma da alínea “b” acima somente serão liberadas nas 

seguintes condições: 
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c.1. pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados 

ao contrato, quando devido; 

c.2. pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, 

quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato; 

c.3. pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias 

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da 

dispensa de empregado vinculado ao contrato; 

c.4. pelos valores correspondentes às ausências legais efetivamente ocorridas dos 

empregados vinculados ao contrato; e 

c.5. outras de evento futuro e incerto, após efetivamente ocorridas, pelos seus valores 

correspondentes.  

8.6.1. A não ocorrência dos fatos geradores discriminados na alínea “b” acima não gera 

direito adquirido para a contratada das referidas verbas ao final da vigência do contrato, 

devendo o pagamento seguir as regras previstas neste termo de referência e demais anexos 

do edital. 

 

8.7. Fiscalização administrativa 

8.7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos 

por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 

67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.7.2. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, 

levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas 

erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

8.7.3. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre 

outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias 

autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração):  

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a 

seguinte documentação:   

a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso;   
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a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente 

assinada pela CONTRATADA; e   

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 

serviços.   

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for 

possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores 

(SICAF):  

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União (CND);   

b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado;   

b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e   

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).   

c) entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes 

documentos:   

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

CONTRATANTE;  

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, 

em que conste como tomador CONTRATANTE; 

c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 

serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;   

c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou 

Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 

qualquer empregado; e   

c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 

forem exigidos por lei ou pelo contrato.   

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou 

rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no 

contrato:   

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 

rescisões contratuais;   

d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 

empregado dispensado;   
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d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.   

8.7.4. A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no 

prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 

(trinta) dias, justificadamente. 

8.7.5. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos 

elencados no subitem 8.7.3 acima deverão ser apresentados.  

8.7.6.  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 

previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil 

(RFB).  

8.7.7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os 

fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.  

8.7.8.  O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 

de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das 

demais sanções.  

8.7.9.  A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas 

obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, 

quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.  

8.7.10.  Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as 

seguintes diretrizes:  

8.7.10.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada): 

a) Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com 

informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com os 

seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, 

salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade 

(vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, 

ocorrências e horas extras trabalhadas; 

b) Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de 

que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações 

fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado; 

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 

administrativo; 

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na 

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT); 
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e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a 

CONTRATADA; 

f) Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de 

trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI). 

g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a 

seguinte documentação: 

g.1. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto 

de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso; 

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; 

g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços; e 

g.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

8.7.10.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por 

cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço; 

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF; 

c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não 

estejam regularizados no SICAF; 

d) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém 

reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993. 
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8.7.11. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a 

legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade 

provisória de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, 

concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos. 

8.7.12. A CONTRATANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da 

conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo 

recolhidas em seus nomes. 

8.7.12.1. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados. 

8.7.13. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela 

CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos: 

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

CONTRATANTE; 

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 

que conste como tomador a CONTRATANTE; 

c) cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

e 

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou 

Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 

empregado. 

8.7.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, o fiscal administrativo será 

comunicado pelo fiscal técnico, que deverá prestar as informações necessárias, para que dê 

início às providências cabíveis para aplicação das sanções à CONTRATADA de acordo com as 

regras previstas no ato convocatório.  

8.7.15. Quando o gestor ou fiscal técnico verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar 

à autoridade responsável e prestar as informações necessárias para que o responsável pela 

fiscalização administrativa promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.7.16. O representante da CONTRATANTE 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 nº 8.666, de 1993.  
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8.7.17. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento 

das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das 

condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 

instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

8.7.18. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o 

fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  

8.7.18.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de 
quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução 
dos serviços objeto do contrato.  

8.7.18.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado 
pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  

8.7.18.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção 
de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a 
contratante e os empregados da contratada.  

8.7.19. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 

CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e 

para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às 

verbas rescisórias.  

8.7.20. A fiscalização de que trata este Termo de Referência não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, 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 corresponsabilidade 

da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

8.7.21. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo 

VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação. 
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9. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Justificativa para Utilização de Preços Obtidos Exclusivamente de 
Fornecedores  

9.1.1. Para analisar os preços de mercado praticados no momento, considerando as 

especificações técnicas do objeto, não foi realizada a pesquisa junto ao Painel de Preços do 

Ministério da Economia, pois, apesar do disposto no Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 73, de 5 de agosto de 2020, não é possível fazer comparação efetiva do serviço a ser 

prestado no MRE em relação a outros órgãos.  

9.1.2. Os perfis profissionais que ocuparão os postos de trabalho descritos neste Termo de 

Referência foram definidos segundo as necessidades e a metodologia própria de 

desenvolvimento de sistemas do MRE, não tornando possível uma comparação razoável com 

contratos em outro Órgão na Administração. 

9.1.3. Assim, para formação de preços, solicitamos cotações para empresas conhecidas na 

prestação de serviços de TIC junto ao poder público. O resultado está nas tabelas a seguir: 

Grupo Descrição Empresa A Empresa B Empresa C 

1 

Contratação de serviços 
especializados de consultoria, 
transferência de conhecimento, 
desenvolvimento, construção, 
implantação, documentação, suporte 
e manutenção de software, seguindo 
o processo de desenvolvimento do 
Ministério das Relações Exteriores – 
MRE, baseado em metodologias 
ágeis, design thinking e ideias do 
“software craftsmanship”, 
remunerado por alocação de até 39 
(trinta e nove) postos de trabalho e 
cumprimento de níveis mínimos de 
serviço. 

R$ 10.458.496,98 R$ 12.542.023,57 R$ 16.929.754,44 

     

GRUPO 1 

Item Posto de trabalho Qtd 
Valor unitário 
médio mensal 

Valor unitário 
médio anual 

Valor total médio 
anual 

1 Gerente de Projetos (GP) 4 R$ 33.271,87 R$ 133.087,50 R$    1.597.049,99 

2 Especialista em UX (EUX) 4 R$ 27.477,98 R$ 109.911,93 R$    1.318.943,16 

3 
Desenvolvedor “Full 
Stack” (DFS) - Sênior 

16 R$ 33.795,44 R$ 540.727,07 R$    6.488.724,85 

4 
Desenvolvedor “Full 
Stack” (DFP) -  Pleno 

9 R$ 24.811,15 R$ 223.300,39 R$    2.679.604,66 

5 
Desenvolvedor “Full 
Stack” (DFJ) -  Júnior 

6 R$ 17.024,57 R$ 102.147,42 R$    1.225.769,01 

Total R$ 13.310.091,66 
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9.1.4. O valor máximo admitido para esta licitação será de R$ 13.310.091,66 (treze milhões, 

trezentos e dez mil e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), resultante da média 

aritmética das cotações obtidas junto aos fornecedores. 

9.1.5. O valor estimado da contratação está abaixo do que dispõe o inciso I do art. 2º da IN 

SGD/ME 02/2019, portanto não atrai a necessidade de aprovação pelo Órgão Central do SISP 

(art. 1º, §2º, da IN SGD/ME nº 1/2019). 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Referência Detalhamento 

Fonte de recurso 

Programa de Trabalho nº 07.122.0032.2000.0001, Ação 
Orçamentária: Administração da Unidade – Nacional, Plano 
Orçamentário: Tecnologia da Informação e Sistemas Internos 
de Comunicação do MRE no Brasil 

Natureza da despesa 339040 

Cronograma físico-financeiro 
O contrato terá pagamentos mensais proporcionais ao 

faturamento. 

Impacto econômico-financeiro 

O impacto econômico-financeiro no orçamento do MRE 

ocorrerá a partir de 2021, sendo compatível com a estimativa 

de preços da contratação. 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 
8.666, de 1993. 

12. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) 

12.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela 
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma 
apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será 
repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, 
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior 
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aprovação da CONTRATANTE, na forma  estatuída no Decreto n° 9.507, de 2018, e nas 
disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017. 

12.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em 
respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo 
ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua 
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de 
obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

12.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

12.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 

profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de 

trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional 

abrangida pelo contrato; 

12.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que 

estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste 

aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

12.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não 

decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas 

constante do Edital. 

12.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da 
última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-
se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, 
independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.  

12.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação 
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos 
custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do 
encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

12.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima 
fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

12.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só 
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

12.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 

decorrentes de mão de obra; 

12.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 

determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e 

formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa); 

12.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em 

relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 



 

Ministério das Relações Exteriores – MRE  

Secretaria de Gestão Administrativa – SGAD  

Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação – DTIC  

Divisão de Políticas de Tecnologia da Informação – DINFOR  

 

76 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

12.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, 
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à 
CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida 
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, 
a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.  

12.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base 
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os 
acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

12.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.   

12.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 
Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos 
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e 
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que 
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 
exercício da atividade.  

12.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e 
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou 
convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 

12.13. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à 
variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo 
aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), com base na seguinte fórmula (art. 5º do 
Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada 

para entrega da proposta da licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

12.13.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.   
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12.13.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, 

obrigatoriamente, o definitivo.  

12.13.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor.  

12.13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, 

por meio de termo aditivo.   

12.13.5. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a 

CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que 

justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução 

dos valores correspondentes da planilha contratual. 

12.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas observando-se o seguinte: 

12.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

12.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

12.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na 

forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de 

vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento 

devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

12.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

12.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta 
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos 
custos. 

12.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a 
comprovação da variação dos custos. 

12.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por 
aditamento ao contrato. 

12.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, 
de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor 
contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do 
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.   
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13. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 
nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias 
após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato. 

13.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

13.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, 

até o máximo de 2% (dois por cento).  

13.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

13.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

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

13.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

13.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

13.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

13.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 

13.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

13.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

13.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

13.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 



 

Ministério das Relações Exteriores – MRE  

Secretaria de Gestão Administrativa – SGAD  

Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação – DTIC  

Divisão de Políticas de Tecnologia da Informação – DINFOR  

 

79 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

13.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação.  

13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

13.12. Será considerada extinta a garantia:  

13.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 

cláusulas do contrato;  

13.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 

termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da 

IN SEGES/MP n. 05/2017.  

13.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

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

13.15. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa 
pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento 
não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a 
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas 
repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do 
Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria. 

13.15.1. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 

interrupção do contrato de trabalho 

13.16. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração 
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos 
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das 
respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade 
de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN 
SEGES/MP n. 5/2017.  
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14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

14.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

14.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 
previstos no edital. 

14.3. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação 

14.3.1. A presente contratação deverá será realizada na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com modo de disputa ABERTO E FECHADO, em 

observância ao § 1º do Art. 9º do Decreto nº 7.174/10, Art. 5º e Art. 33 do Decreto nº 

10.024/19, devido ao fato de que os serviços são considerados comuns, conforme as 

características previstas no Art. 1º da Lei nº 10.520/02. 

14.4. Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de 
Preferência 

14.4.1. O direito de preferência legalmente estabelecido, quando aplicável ao objeto da 

contratação, estará assegurado como critério de desempate na licitação. Não haverá previsão 

de margens de preferência, em consonância com o inc. III do art. 49 da Lei Complementar nº 

123/06 c/c art. 10º, inc. II e Parágrafo Único, inc. II, do Decreto nº 8.538/15, uma vez que o 

objeto contratado, pelas razões anteriormente expostas, não admite fracionamento ou 

subcontratação. 

14.5. Critérios de Qualificação Econômico-financeira 

14.5.1. Para a qualificação econômico-financeira do licitante será exigido: 

14.5.1.1. Certidão negava de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

14.5.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 

14.5.2. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

14.5.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

14.5.2.2. A empresa, cadastrada ou não no SICAF, deverá ainda complementar a 
comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de: 

14.5.2.2.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro 
(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis 
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a 
contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei; 

14.5.2.2.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial 
e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma 
da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta; 

14.5.2.2.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos 
assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV, de que 1/12 (um doze 
avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou 
com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste 
Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser 
atualizado na forma já disciplinada neste Edital; 

14.5.2.2.4. A declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada 
da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício 
social; 

14.5.2.2.5. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), 
para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta 
discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser 
apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas. 

 

14.6. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação 

14.6.1. A empresa deverá comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 



 

Ministério das Relações Exteriores – MRE  

Secretaria de Gestão Administrativa – SGAD  

Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação – DTIC  

Divisão de Políticas de Tecnologia da Informação – DINFOR  

 

82 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

14.6.1.1. Comprovação de experiência anterior na prestação de serviços de 
desenvolvimento e manutenção de software integralmente empregando 
metodologias ágeis, com um mínimo de 39 (trinta e nove) postos de trabalho a 
serem contratados, e por período não inferior a 1 (um) ano, mediante a 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado; 

14.6.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente; 

14.6.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado 
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, 
de 2017; 

14.6.1.4. Para a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano, será aceito o 
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de 
serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017; 

14.6.1.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de 
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 

14.6.1.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual 
do CONTRATANTE local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto 
no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 

14.6.1.7. Serão aceitos atestados que comprovem a execução de serviços ora 
pretendidos, com número de profissionais equivalentes ao da contratação, ainda 
que a métrica utilizada não seja posto de trabalho. 

14.7. Critérios de Aceitabilidade de Preços 

14.7.1. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global de até R$ 13.310.091,66 

(treze milhões, trezentos e dez mil e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), conforme 

item 9 deste Termo de Referência. 

14.7.2. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
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15. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

15.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria, de forma remota, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 18 horas. A 

vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo 

e-mail dinfor@itamaraty.gov.br. 

15.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

15.3. A não realização da vistoria, uma vez que é facultativa, não poderá embasar 

posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de 

quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora 

assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

15.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e 

condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

16. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

16.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria publicada no BS 
nº 36, de 24 de fevereiro de 2021. 

16.2. Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou 
Projeto Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela 
autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente. 

 

Brasília, 21 de junho de 2021. 

 

______________________ 
Lucas Chalella das Neves 

Integrante 
Requisitante 

_______________________ 
Adriano Nunes Soares 

Integrante 
Técnico 

___________________________ 
Ellen Cristina Borges Londe Mello 

Integrante 
Administrativo 
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 Aprovo o presente Termo de Referência por considerar que os aspectos técnicos que 
o embasam são consistentes, destacando-se o emprego de metodologia de 
desenvolvimento adequada ao MRE; métrica empregada para estimar e remunerar 
demandas que permite fiscalização técnica minuciosa; níveis de serviço razoáveis para a 
realidade institucional do Itamaraty; e dimensionamento estimado do objeto adequados 
aos projetos previstos no PDTIC e Plano de Transformação Digital do MRE vigentes. 
Ressalto, ainda, de que o desembolso estimado encontra-se devidamente previsto no 
Orçamento e a contratação no PAC de 2021. 

 

Brasília, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Fábio Cereda Cordeiro 
Diretor, Substituto, do Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação 

Ministério das Relações Exteriores 

 



 
 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09010.000017/2021-55 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS Nº __/2021, QUE FAZEM 

ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES E A EMPRESA 

_____________________________. 

 

A União, por intermédio do Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação do 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, com sede na Esplanada dos Ministérios, 

Bloco H, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.536/0012-91, neste ato 

representado por seu Diretor(a), _______________________, nomeado(a) pela Portaria nº 

________________________, publicada no DOU de ____________________, inscrito(a) no 

CPF nº ____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________, 

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 

____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_____________________, sediada no ___________________________________, neste ato 

representada por ________________________, inscrito(a) no CPF n° ________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n° _________________, doravante designada 

CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 09010.000017/2021-55 e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa 

SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de 

maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

Pregão n.º ____/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços especializados de consultoria, 

transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, 
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suporte e manutenção de software, seguindo o processo de desenvolvimento do Ministério das 

Relações Exteriores – MRE, baseado em metodologias ágeis, design thinking e ideias do 

“software craftsmanship”, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

GRUPO 
1 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

1 Gerente de Projetos (GP) Posto de trabalho 4  

2 Especialista em UX (EUX) Posto de trabalho 4  

3 Desenvolvedor “Full Stack” (DFS) - Sênior Posto de trabalho 16  

4 Desenvolvedor “Full Stack” (DFP) - Pleno Posto de trabalho 9  

5 Desenvolvedor “Full Stack” (DFJ) - Júnior Posto de trabalho 6  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 

autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, 

atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes requisitos: 

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada; 

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações 

de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço; 

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso 

para a Administração; 

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;  

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....). 
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3.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 00001/240010 

Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: Tecnologia da Informação e Sistemas Internos de Comunicação 

do MRE no Brasil 

Elemento de Despesa: 339040 

PI: 07.122.0032.2000.0001 

Nota de Empenho: _____________ 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 

exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços do valor contratual (repactuação) são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 

do Termo de Referência. 

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

FISCALIZAÇÃO 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no 

art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização 

da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem 

como à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do 

contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis 

(art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).  

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela 

CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do 

contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017). 

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE 

reterá: 

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento 

das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será 

executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da 

legislação que rege a matéria; e  

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 

CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das 
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obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do contrato. 

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda: 

11.9.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a 

garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os 

eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato. 

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação 

estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá 

de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da 

certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o 

Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de 

maio de 2020. 

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 

institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 

SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis 
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e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1.  É eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília/DF para dirimir os litígios que decorrerem 

da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por 

duas testemunhas. 

Brasília, .......... de.......................................... de 2021. 

 

Nome do Diretor 

Diretor do Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 

 

Nome do Representante 

NOME DA EMPRESA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

 Nome: 

CPF: 
 



EM PAPEL PERSONALIZADO DA EMPRESA 

 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Declaramos que a empresa __________________________________________, inscrita no 

CNPJ (MF) nº ____________________, inscrição estadual nº ________________________, 

estabelecida no (a)  __________________________  que  possui  os  seguintes  contratos  

firmados  com  a  iniciativa privada e administração pública:  

Nome do Órgão/Empresa Nº/Ano do Contrato Valor total do contrato 

______________________ ________________ ___________________ 

______________________ ________________ ___________________ 

______________________ ________________ __________________ 

 

Valor total dos Contratos ___________________ 

 

 

Local e data 

___________________________ 

 

 

___________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 

 
Para fins de referências legais, cada título de seção presente neste documento 

apresenta os incisos e alíneas especificados na Instrução Normativa 01/2019 

SGD/ME. Como base, foram utilizados os templates disponibilizados em 

https://www.governodigital.gov.br/transformacao/compras/modelo-de-

contratacao-in-sgd-me-no-1-de-2019 

 

INTRODUÇÃO 

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o 
atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem 
como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo 
as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. 

Referência: Art. 11 da IN SGD/ME nº 1/2019. 

1. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE NEGÓCIO E REQUISITOS 

1.1. Necessidades de negócio 

1.1.1. N4 – Desenvolver e manter os sistemas corporativos do MRE (PDTIC 2019-2021); 

1.1.2. N6 – Prestar serviços de tecnologia nas áreas consular, de cooperação técnica e de 

promoção comercial (PDTIC 2019-2021); 

1.1.3. Atender as metas de interoperabilidade e transformação digital do Plano de Transformação 

Digital do MRE. 

1.2. Identificação das necessidades tecnológicas 

1.2.1. Não se aplica, pois a contratação de serviço de desenvolvimento não inclui o 

fornecimento de equipamentos. 

1.3. Demais requisitos suficientes à escolha da solução de TIC 

1.3.1. Metodologia de desenvolvimento que mantenha e expanda os ganhos obtidos com a 

adoção de práticas ágeis e ideias do software craftsmanship; 

1.3.2. Equipe alocada internamente; 

1.3.3. Utilização obrigatória do sistema de controle de demandas fornecido pelo MRE; 

1.3.4. Equipe formada por profissionais com experiência em desenvolvimento ágil; 

1.3.5. Equipe formada por profissionais capazes de atuar nas diversas atividades necessárias 

durante o processo de desenvolvimento de software (perfil “full stack”); 
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1.3.6. Modelo de contratação que permita atrair e reter bons profissionais; 

1.3.7. Emprego de instrumentos de medição de entregas e produtividade que permita 

auferir a execução dos serviços; 

1.3.8. Todo serviço deve ser pré-aprovado por representante do MRE; 

1.3.9. Pagamento da contratada sempre vinculado a cumprimento de metas; 

1.3.10. Compartilhamento colaborativo de conhecimento entre os profissionais com estímulo 

à inovação; 

1.3.11. Melhoria contínua de processos de desenvolvimento de software, permitindo ajustes 

ao longo do contrato; 

1.3.12. Observância dos valores da cultura ágil e do software craftsmanship a todo momento. 

1.3.13. Entrega de valor para o negócio de forma continuada. 

 

2. ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS 

2.1. Para o atendimento das necessidades de negócio listadas nos instrumentos de planejamento 

institucional: PDTIC e Plano de Transformação Digital, além de demandas complementares 

de desenvolvimento e manutenção de sistemas encaminhadas à Divisão de Políticas de 

Tecnologia da Informação – DINFOR por outros meios, é necessário especificar os perfis 

desejados e a quantidade de profissionais que se pretende alocar no contrato.  

2.2. Para isso deve-se considerar diversos aspectos, entre os quais, merecem destaque: ambiente 

tecnológico; nível de qualidade pretendido; aderência às boas práticas de formação de times 

ágeis consagradas no mercado; natureza e volume de demandas a serem atendidas por esta 

contratação e, principalmente, a capacidade técnica e operacional da equipe interna de 

gestão do Setor de Desenvolvimento de Sistemas da DINFOR, que ficará responsável por 

solicitar, fiscalizar, acompanhar e atestar a execução de todos os serviços. 

2.3. Ao considerar o histórico do trabalho de desenvolvimento e manutenção de sistemas dentro 

do MRE, é possível classificar as demandas negociais em 2 (dois) grandes grupos, quanto à 

natureza: 

a) Projetos de desenvolvimento de software: demandas por sistemas novos ou por grande 

volume de modificações em produtos de software já existentes; 

b) Manutenção de software: alterações pontuais em softwares com o objetivo de atender 

novos requisitos, ajustar o software em razão de uma mudança no ambiente tecnológico 

ou corrigir falhas detectadas durante o uso em ambiente de produção. 
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2.4. Em metodologias ágeis, os projetos de desenvolvimento demandam uma equipe de tamanho 

reduzido, multidisciplinar, colaborativa, auto organizada e imersa no trabalho de criar a 

solução apropriada para um determinado problema. O perfil profissional disponível no 

mercado que melhor se encaixa nessas características é o de desenvolvedor “full stack”. Ele 

recebe essa denominação por tipicamente ter capacidade de atuar em todo o ciclo de vida 

de criação de um software, desde o entendimento dos primeiros requisitos, passando pelo 

projeto, construção, gestão de qualidade, detalhes técnicos de ambiente, segurança, 

disponibilização para o usuário final, refatoração de código, entre outras atividades. O 

mercado costuma classificar esses profissionais em três níveis de senioridade, da menor para 

a maior: júnior, pleno e sênior.  

2.5. O Ministério das Relações Exteriores utiliza metodologias ágeis em seus processos de 

desenvolvimento de software desde 2015. Ao longo de seis anos de experiência, tornou-se 

unânime a percepção, entre os membros da equipe interna do MRE, que o bom andamento 

dos projetos está intrinsecamente ligado ao fato da equipe de desenvolvimento ser 

constituída por profissionais experientes, em sua maioria.  Esse conceito é conhecido como 

“pirâmide invertida”, onde o número de profissionais de nível sênior deve ser maior que o 

número de profissionais nível pleno que, por sua vez, também deve ser maior que o número 

de profissionais nível júnior alocados no contrato. 

2.6. Após determinar o perfil dos desenvolvedores, é necessário estimar a quantidade de postos 

de trabalho por projeto de desenvolvimento. Para isso, novamente foi possível olhar para a 

experiência do MRE em desenvolvimento ágil e observar que projetos com quatro 

desenvolvedores dedicados tiveram muito sucesso na sua execução. Assim, em 

conformidade com o conceito de pirâmide invertida, considera-se adequado que, por 

padrão, os times de desenvolvimento devam conter dois desenvolvedores “full stack” sênior, 

um pleno e um júnior. 

2.7. Ao verificar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019-2021 e o Plano 

de Transformação Digital, é possível identificar metas ou ações que resultarão em onze 

projetos de desenvolvimento de software, são elas: 

a) Desenvolver e implantar novo sistema de comunicações (meta 4.1 do PDTIC); 

b) Desenvolver segunda geração do sistema E-docs (meta 4.2 do PDTIC); 

c) Desenvolver e implantar novo sistema de gestão financeira (ação 4.3.1 do PDTIC); 

d) Substituir totalmente o SGRH pelo GIP (ação 4.3.3 do PDTIC); 
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e) Evoluir GIS para centralizar as solicitações de todas as áreas da SGAD (ação 4.3.3 do 

PDTIC); 

f) Desenvolver sistemas de acesso à informação ao cidadão (meta 4.6 do PDTIC); 

g) Desenvolver sistema de gerenciamento de informações para as áreas políticas (meta 4.7 

do PDTIC); 

h) Lançar aplicativo de apoio à atividade consular e digitalizar documentos (ação 6.1.1 do 

PDTIC e Plano de Transformação Digital); 

i) Desenvolver e implantar nova versão do Exprodef (ação 6.3.1 do PDTIC e Plano de 

Transformação Digital); 

j) Desenvolver aplicativo Invest & Export (ação 6.3.3 do PDTIC e Plano de Transformação 

Digital); 

k) Desenvolver ferramenta de informática para promoção do agronegócio (meta 6.6 do 

PDTIC e Plano de Transformação Digital); 

2.8. O acompanhamento de projetos que empregam metodologias ágeis, por características que 

lhe são inerentes, exige um grande esforço por parte da equipe de gestão do Ministério das 

Relações Exteriores. Essa equipe precisa estar disponível para o time de desenvolvimento 

sempre que houver necessidade, sob pena de contribuir para indesejáveis atrasos nas 

entregas. Ocorre que esses servidores também exercem outros papéis no desempenho de 

suas funções. 

2.9. É comum que precisem ser polivalentes e atuar cumulativamente em tarefas de gerência de 

projetos, planejamento de contratações, fiscalização de contratos, planejamento 

estratégico, produção de relatórios de gestão, intercâmbio de experiências com outros 

Órgãos, produção de documentos de governança, prospecção de novas tecnologias, gerência 

de manutenção de softwares, entre outras. 

2.10. Por essas razões e pelos resultados verificados em contratações anteriores, optou-se por 

limitar o número de projetos em que cada um desses servidores atua. Para o realizar o 

acompanhamento necessário com a eficácia desejada, cada servidor deverá atuar em 1 (um) 

projeto de desenvolvimento por vez. Esse fato limita o número de projetos simultâneos que 

a equipe de gestão poderá tocar simultaneamente a 6 (seis). 



 

Ministério das Relações Exteriores – MRE  

Secretaria de Gestão Administrativa – SGAD  

Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação – DTIC  

Divisão de Políticas de Tecnologia da Informação – DINFOR  

 

5 Estudo Técnico Preliminar 
  

 

2.11. É possível, a partir dos dados acima expostos, estimar a quantidade de desenvolvedores a 

serem alocados nos projetos. No caso em tela, são 24 (vinte e quatro) postos de trabalho a 

serem preenchidos por 12 (doze) desenvolvedores “full stack” sênior, 6 (seis) 

desenvolvedores “full stack” pleno e outros seis (seis) desenvolvedores full stack nível júnior. 

2.12. Também é necessário dimensionar o time que estará responsável por atender demandas 

de manutenção de software dos 95 (noventa e cinco) sistemas atualmente em produção. Por 

se tratar de um trabalho realizado pontualmente que resulta em pequenas alterações, não é 

possível dedicar uma equipe de desenvolvedores para atuar exclusivamente em um único 

produto de software. 

2.13. Diante desse cenário, foi realizada uma consulta na ferramenta de gestão do processo de 

desenvolvimento do MRE com o objetivo de identificar a participação de demandas dessa 

natureza em relação ao total executado. O gráfico abaixo, demonstra que em torno de 25% 

do trabalho da equipe foi em serviços de manutenção de software: 

 

 

2.14. Ao analisar esses dados, fica evidente a necessidade de que o time dedicado às 

manutenções seja dimensionado em torno de 25% do tamanho da equipe estimada em 

projetos. Além disso, o perfil da equipe de desenvolvedores dedicados à manutenção requer 

um grau maior de senioridade, haja vista a necessidade de trabalhar com diversas 

tecnologias, inclusive sistemas legados sem documentação e de difícil compreensão da 

arquitetura. Ao considerar o cenário acima exposto, optou-se por dimensionar a equipe de 

manutenção em 7 (sete) desenvolvedores, dos quais 4 (quatro) devem ser “full stack” nível 

sênior e 3 (três) pleno.  

2.15. Dessa forma, estima-se o total de 31 (trinta e um) desenvolvedores para atendimento das 

demandas de desenvolvimento e manutenção de software, obedecendo a seguinte 

composição:  
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- 16 (dezesseis) Desenvolvedores Full Stack Sênior; 

- 9 (nove) Desenvolvedores Full Stack Pleno; 

- 6 (seis) Desenvolvedores Full Stack Junior. 

2.16. Apesar de todos os ganhos percebidos pelo MRE na adoção de métodos ágeis em seu 

processo de construção de software, os gestores da área de TI do Órgão observaram que 

mesmo em equipes onde os desenvolvedores participam de todas as atividades do ciclo de 

vida do desenvolvimento, ainda persiste a dificuldade em compreender questões relativas 

às necessidades das áreas finalísticas ou requisitantes dos projetos. 

2.17. Isso se agrava em instituições que adotam uma política de alta rotatividade de servidores. 

Nas carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, é comum que os servidores revezem suas 

lotações entre os postos no exterior (Embaixadas, Consulados e outras Representações) e a 

Secretaria de Estado de Relações Exteriores em Brasília. Fato que dificulta a gestão de 

conhecimento dos processos de trabalho das áreas administrativas e finalísticas. 

2.18. Esses fatores aumentam, sobremaneira, a complexidade da tarefa de criar software no 

Itamaraty, pois é comum que nem mesmo representantes das áreas demandantes tenham a 

exata dimensão da natureza do problema que desejam resolver ou de possíveis soluções 

candidatas. 

2.19. Torna-se, então, fundamental incorporar, ao processo de desenvolvimento do MRE, 

abordagens capazes de lidar com esse alto grau de incertezas. O Design Thinking - 

metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços focados nas necessidades, desejos 

e limitações dos usuários, tem sido amplamente empregado com sucesso por empresas do 

ramo de desenvolvimento de software para atender esses cenários. 

2.20. As práticas e ferramentas dessa metodologia são empregadas e disseminadas por 

profissionais conhecidos no mercado de tecnologia da informação como Especialistas em 

User Experience. Estes profissionais colaboram entre os diversos envolvidos para encontrar 

os reais objetivos a serem atingidos pela solução de software que se vislumbra construir, 

produzem experimentos - inclusive protótipos de alta fidelidade, que guiam a produção de 

uma aplicação que proporcione aos usuários uma experiência satisfatória e produtiva 

durante a utilização dos sistemas. 
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2.21. Há, ainda, a necessidade de um perfil de natureza gerencial que seja responsável por 

coordenar, no âmbito da contratada, as atividades de todos os profissionais acima elencados, 

em conformidade com todas as determinações contidas no TR e com os princípios e práticas 

das metodologias ágeis. Esse perfil será denominado Gerente de Projetos. 

2.22. Durante o período de gestão de contratos baseados em metodologias ágeis no MRE, foi 

verificada a necessidade de limitar a quantidade de projetos que um gerente atua 

simultaneamente. Quando um gerente atuava em mais de dois projetos, os servidores da 

área de TI percebiam queda de qualidade no trabalho gerencial, como deficiência na 

qualidade e disponibilidade de informações sobre a execução, queda na qualidade de 

comunicação e colaboração com os Product Owners e atrasos nas entregas de estimativas 

para execução, por exemplo. 

2.23. Para evitar esses inconvenientes e eliminar gargalos, cada gerente ficará responsável por 

até 2 (dois) projetos simultaneamente. Por razões semelhantes, a mesma limitação será 

aplicada para os perfis de Especialistas em User Experience, pois precisam imergir nos 

problemas e soluções para as áreas requisitantes, o que requer foco. Consequentemente, 

estima-se a necessidade de alocação de 4 (quatro) profissionais na função de Gerente de 

Projetos, repetindo-se esse quantitativo para os perfis de Especialistas em User Experience. 

2.24. Diante do exposto, estima-se que, ao todo, serão necessários até 39 (trinta e nove) postos 

de trabalho para o atendimento de projetos e manutenções de software, distribuídos de 

acordo com os perfis e quantitativos discriminados na tabela abaixo: 

Perfil Quantitativo 

Gerente de Projetos (GP) 4 

Especialista em User Experience (EUX) 4 

Desenvolvedores “full stack” (DE) - Sênior 16 

Desenvolvedores “full stack” (DE) -  Pleno 9 

Desenvolvedores “full stack” (DE) -  Júnior 6 

TOTAL 39 

2.25. O quantitativo de postos de trabalho não constitui compromisso de demanda por parte 

da CONTRATANTE. 
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2.26. Por fim, cabe esclarecer que o quantitativo de postos de trabalho que efetivamente 

prestará o serviço será definido no momento da abertura das ordens de serviço e considerará 

as características do caso concreto de projeto ou manutenção de software, como 

complexidade e escopo estimado do projeto, prazo previsto nos instrumentos de 

planejamento institucional, “backlog” de demandas de manutenção, tamanho da equipe do 

MRE disponível para gestão e fiscalização dos serviços, entre outros. 

3. ANÁLISE DE SOLUÇÕES 

Foram verificados os modelos de contratação atualmente predominantes na Administração, 
observadas suas práticas, metodologias de gestão do ciclo de vida do desenvolvimento, 
métricas utilizadas e possível aplicabilidade dentro do Ministério das Relações Exteriores. 

3.1. Identificação das soluções 

3.1.1. Dentre as modalidades de execução de contratos de desenvolvimento de sistemas 

atualmente empregadas no mercado, destacam-se as seguintes: 

a) Solução 1 - Fábrica de software interna: equipe de desenvolvimento alocada nas 

dependências da organização, com emprego de metodologias tradicionais de 

desenvolvimento de software, como o RUP ou “waterfall”. Tipicamente utiliza-se PF 

(ponto de função) para dimensionar o tamanho das demandas e a remuneração da 

Contratada; 

b) Solução 2 - Fábrica de software remota: equipe de desenvolvimento alocada fora das 

dependências da organização, com emprego de metodologias tradicionais de 

desenvolvimento de software, como o RUP ou “waterfall”. Tipicamente utiliza-se PF 

(ponto de função) para dimensionar o tamanho das demandas e a remuneração da 

Contratada; 

c) Solução 3 – Serviço de desenvolvimento e manutenção de software baseado em 

metodologias ágeis e ideias do “software craftsmanship”, remunerado por UST (unidade 

de serviço técnico): equipe de desenvolvimento alocada nas dependências do órgão, com 

emprego de metodologias ágeis, como o “scrum” ou o “lean”. Nesse modelo emprega-

se métrica UST (unidade de serviço técnico) para medir o esforço de desenvolvimento 

em todas as etapas, vinculada à entrega de um produto de software. 

d) Solução 4 – Serviço de desenvolvimento baseado em metodologias ágeis, design thinking 

e ideias do “software craftsmanship”, remunerado por alocação de postos de trabalho e 

cumprimento de níveis mínimos de serviço. 
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3.2. Análise comparativa das soluções 

3.2.1. Na solução 1 - Fábrica de software interna, o trabalho de desenvolvimento de 

software é visto como uma linha de produção tradicional, onde cada colaborador tem 

uma função específica e responsabilidade limitada. Por exemplo, um programador não 

deve se importar com aspectos negociais do produto que está desenvolvendo; isso fica a 

cargo de um analista especializado em identificar o requisito do cliente e documentá-lo. 

3.2.2. Essa abordagem passa a ideia de que produzir software é uma “commodity”, onde 

seria possível criar uma linha de produção em série facilmente escalável com emprego de 

documentação abrangente e ferramentas de modelagem que diminuiriam a importância 

da criatividade humana durante a codificação, pois quem codifica olha apenas a 

documentação fornecida pela equipe de requisitos e não faz reflexão sobre o valor 

agregado ao negócio. 

3.2.3. Tipicamente os órgãos da Administração contratam fábricas de software com 

pagamento atrelado à métrica Ponto de Função (PF). Técnica onde busca-se estimar o 

tamanho funcional de um software sob o ponto de vista do usuário: botões para clicar, 

campos para preencher, resultados de operações demonstrados ao usuário etc. Com base 

nessas características, busca-se valorar o software e, a partir daí, é estimado o custo do 

desenvolvimento. 

3.2.4. Trata-se de uma métrica com forte viés para a disciplina de análise de requisitos, que 

quando empregada para remunerar todo o trabalho de desenvolvimento, tenta-se 

derivar, indiretamente, valores a pagar em outras fases como construção de documentos, 

elaboração e execução de testes, entre outros. 

3.2.5. A solução 1 ainda traz como características o tempo dilatado entre o pedido e a 

primeira entrega de software, além da pouca flexibilidade a mudanças. Esses aspectos 

tendem a tornar essa solução aplicável a ambientes organizacionais com processos 

conhecidos e documentados, além da baixa rotatividade das partes interessadas -  que 

não é o caso do MRE. 

3.2.6. A solução 2 possui as mesmas características da primeira, adicionando ainda o fato de 

a equipe estar alocada fora do ambiente da contratante, o que inevitavelmente prejudica 

a comunicação entre os envolvidos no projeto. Esse modelo ainda obrigaria o Itamaraty a 

fornecer acesso externo para a manutenção de sistemas que lidam com informações 

classificadas e representaria elevado risco para a segurança da informação. 

3.2.7. Na solução 3 - Desenvolvimento baseado em metodologias ágeis e ideias do “software 

craftsmanship” as entregas são feitas em intervalos menores de tempo para a área 

solicitante. Primeiramente em forma de um produto mínimo para suprir as necessidades 

mais prioritárias e são agregadas funcionalidades e características à medida que o produto 

vai sendo utilizado e testado em campo.  
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3.2.8. Essa característica tende a proporcionar maior sensação de satisfação das partes 

interessadas no projeto, pois tem contato com os resultados do projeto no início de sua 

execução. Isso permite identificar eventuais falhas na concepção do produto mais 

rapidamente e diminui o custo de possíveis correções necessárias. Contribuindo, inclusive, 

para a rápida compreensão da equipe do projeto sobre o contexto negocial em que está 

inserida, além de proporcionar ganho de maturidade em gestão de projetos para a área 

solicitante do software, pois seu envolvimento no processo de desenvolvimento é fator 

determinante para o sucesso. 

3.2.9. Além de utilizar a metodologia ágil, a solução 3 combina essas vantagens ao 

movimento conhecido como “software craftsmanship” ou ateliê de software. Nesse 

contexto o desenvolvedor é visto como um ator criativo dentro do processo de 

desenvolvimento, aumentando a sua participação no processo de criação do software 

como um todo, desde os requisitos até a adequação de ferramentas para implantação em 

ambiente de produção. Tal qual o artesão se preocupa com as suas ferramentas, matérias-

primas de trabalho e marketing de seu produto, o desenvolvedor precisa acumular 

competências que abarquem muito além da codificação, como a escolha de um 

framework de desenvolvimento ou suíte para implementação de testes automatizados, 

por exemplo. 

3.2.10. Isso proporciona uma evolução constante das competências, além de aumentar o 

senso de “ownership” sobre o produto. Consequentemente, essa abordagem tende a 

resultar em mais cuidado com a qualidade do software entregue. 

3.2.11. Outra característica da solução 3 é a necessidade de uma métrica que possa ser 

aplicada na aferição de todo o trabalho de desenvolvimento de sistemas, deixando 

transparente quais tarefas consomem mais esforço e tempo dentro de um projeto 

específico. Nesse caso, utiliza-se a UST (unidade de serviço técnico) vinculada a 

entregáveis específicos e pré-aprovados. 

3.2.12. Entretanto o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou o recente acórdão 

1508/2020-TCU-Plenário que teve por objeto a verificação de 55 (cinquenta e cinco) 

contratações públicas federais que foram selecionadas, durante o período de 01/07/2019 

a 18/03/2020, com a finalidade de avaliar, especificamente, contratações diretamente 

remuneradas por UST’s. 

3.2.13. A partir da análise empreendida pela equipe de auditoria, foram identificados os 

seguintes achados: deficiência na estimativa de preços da UST; dimensionamento do 

quantitativo da UST baseado em parâmetros injustificados; impossibilidade de a 

administração assegurar a obtenção de preços condizentes com o mercado; não 

vinculação dos serviços a resultados, além da deficiência ou inexistência de instrumentos 

para a necessária fiscalização, contratos com o elevado potencial de sobrepreço ou 

superfaturamento com o subjacente dano ao erário. 
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3.2.14. Segue abaixo trecho do Acórdão nº 1508/2020–TCU–Plenário, resultante da referida 

auditoria: 

"16. Em face dessa deficiência na estimativa de preços 

nas contratações em UST, do dimensionamento dos 

quantitativos de UST baseado em parâmetros 

injustificados, da incomparabilidade e da 

heterogeneidade das contratações, para além, ainda, da 

impossibilidade de avaliar a economicidade a partir, 

somente, dos preços unitários em si, a utilização da UST 

ampliaria o risco de contratações antieconômicas com o 

subjacente dano ao erário." 

3.2.15. Ainda no mesmo sentido, o Acórdão nº 2037/2019–TCU–Plenário, do qual transcreve-

se trecho abaixo, recomenda: 

"9.1.3.3. avaliar, durante o planejamento da 

contratação do serviço de TI, alternativas à métrica UST, 

bem como documentar as justificativas da escolha;". 

3.2.16. A solução 4 – Serviço de desenvolvimento baseado em metodologias ágeis, design 

thinking e ideias do “software craftsmanship”, remunerado por alocação de postos de 

trabalho e cumprimento de níveis mínimos de serviço, traz todos os benefícios descritos 

na solução 3 e ainda acrescenta outros aspectos de melhoria no processo de 

desenvolvimento. 

3.2.17. A introdução do “design thinking” traz consigo a abordagem para resolver problemas, 

fomentar a criatividade e a inovação centrada no usuário. Steve Jobs, fundador e ex-CEO 

da Apple, compartilhou na frase a seguir a visão e a forma de operação da empresa que 

até hoje utiliza o design tanto para a concepção de seus produtos quanto para o modelo 

de negócios: “Design não é somente o que se vê ou o que se sente, é como funciona”. 

3.2.18. O design thinking dispõe de métodos, técnicas e ferramentas para lidar com a não-

linearidade inerente ao processo criativo de desenvolvimento de uma solução. Essa 

característica é totalmente compatível com as práticas empregadas em metodologias 

ágeis como o Lean e o Scrum, aliando os benefícios das diversas abordagens em favor da 

melhor experiência do usuário. 

3.2.19. A solução 4 prevê, ainda, que a empresa contratada proverá, sob demanda, equipe 

para prestação dos serviços conforme solicitado pelo MRE por meio de ordem de serviço 

(OS) específica. A OS deverá conter informações do projeto a ser executado, composição 

e qualificação mínimas exigidas nos termos do Edital. 
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3.2.20. A contratada será remunerada pelos postos de trabalho alocados, mediante 

atendimento de níveis mínimos de serviço previstos. Porém é importante ressaltar que, 

caso os níveis de serviço sejam descumpridos, haverá desconto na remuneração da 

contratada, de acordo com as regras estabelecidas. 

3.2.21. Essa solução promove maior estabilidade na execução financeira do contrato quando 

comparada às soluções 1, 2, e 3, que preveem impacto direto na remuneração da 

contratada de acordo com o volume de UST’s ou pontos de função executados 

mensalmente. Adicionalmente, elimina-se, por completo, os riscos apontados no Acórdão 

nº 1508/2020–TCU–Plenário e no Acórdão nº 2037/2019–TCU–Plenário. 

3.2.22. Segue, abaixo, planilha auxiliar de comparação entre as soluções:  

Requisito Solução Sim Não 
Não se 
Aplica 

Metodologia de desenvolvimento que mantenha e expanda os 
ganhos obtidos com a última contratação de desenvolvimento de 
software, inspirada nas práticas ágeis e ideias do “software 
craftsmanship”. 

Solução 1  X  

Solução 2  X  

Solução 3 X   

Solução 4 X   

Comunicação informal e ambiente colaborativo com 
compartilhamento de responsabilidades 

Solução 1  X  

Solução 2  X  

Solução 3 X   

Solução 4 X   

Emprego de técnicas modernas de descoberta de necessidades do 
usuário para desenho da melhor solução viável 

Solução 1  X  

Solução 2  X  

Solução 3  X  

Solução 4 X   

Equipe formada por profissionais com experiência em 
desenvolvimento ágil 

Solução 1   X 

Solução 2   X 

Solução 3 X   

Solução 4 X   

Equipe formada por profissionais capazes de atuar nas diversas 
atividades necessárias durante o processo de desenvolvimento de 
software (perfil “full stack”) 

Solução 1  X  

Solução 2  X  

Solução 3 X   

Solução 4 X   

Tendência de estabilidade do fluxo de pagamentos dos serviços 
prestados 

Solução 1  X  

Solução 2  X  

Solução 3  X  

Solução 4 X   

Todo serviço deve ser pré-aprovado por representante do MRE 

Solução 1 X   

Solução 2 X   

Solução 3 X   

Solução 4 X   

Completamente aderente às últimas recomendações dos Órgãos 
de controle 

Solução 1 X   

Solução 2 X   

Solução 3  X  

Solução 4 X   
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3.3. Conclui-se pela presente análise, que apenas a solução 4 – Serviço de desenvolvimento 

baseado em metodologias ágeis, design thinking e ideias do “software craftsmanship”, 

remunerado por alocação de postos de trabalho e cumprimento de níveis mínimos de 

serviço, é capaz de atender os principais requisitos da contratação. 

4. REGISTRO DAS SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS 

4.1. As características das soluções 1 e 2 apresentam dificuldade quando aplicadas ao contexto 

organizacional do Ministério das Relações Exteriores. As carreiras do Serviço Exterior 

Brasileiro (SEB) apresentam a particularidade de exigir, em razão da natureza típica dos 

cargos, que o servidor transite entre diferentes postos no exterior e unidades da Secretaria 

de Estado. Essa rotatividade inviabiliza prazos dilatados entre o início de um projeto de 

desenvolvimento e a apresentação do produto para uso da área requisitante, o que 

inviabiliza o emprego de metodologias que buscam entender todo o contexto negocial 

antes do início da construção do software.  

4.2. Acrescenta-se, ainda, o fato de que poucos processos organizacionais estão 

documentados, o que inevitavelmente acarreta em alto nível de retrabalho ou ajuste no 

software colocado em ambiente de produção. Metodologias como as utilizadas nas 

soluções 1 e 2 são pouco flexíveis a mudanças, o que gera alto custo e demora para realizá-

las e, por fim, desinteresse da área requisitante pelo produto entregue. 

4.3. Ao se utilizar a métrica de ponto de função (PF) para remunerar a execução de demandas 

de desenvolvimento, parte-se do princípio que o valor atribuído em uma medição seja 

capaz de traduzir o esforço para o processo de desenvolver determinado software. 

Entretanto o PF se limita à medição do tamanho funcional de um software e, na construção 

de aplicações com qualidade, modernas e bem arquitetadas, o esforço de 

desenvolvimento não é necessariamente proporcional ao tamanho funcional. Outro ponto 

negativo é o fato de não tornar perceptível, por exemplo, a complexidade enfrentada pelos 

desenvolvedores durante a construção das diversas partes de um sistema, o que dificulta 

a avaliação da efetividade dos processos de desenvolvimento por parte da Contratada e 

da Contratante. 

4.4. Vale ressaltar que o MRE já teve contratos de desenvolvimento nos dois modelos citados 

onde os resultados obtidos estiveram aquém do desejado, tanto na qualidade como em 

quantidade de entregas. 
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4.5. A solução 3, apesar dos bons resultados já experimentados pelo MRE, principalmente no 

contrato DCD 3/2015, tem em seu desfavor as últimas recomendações dos Órgãos de 

controle em relação ao uso de UST em contratos de tecnologia da informação. Apesar das 

evidências do bom uso dessa métrica pela equipe da DINFOR, a gestão interna decidiu 

alinhar o modelo do novo contrato às determinações do TCU, para evitar que os riscos 

apontados se concretizem no futuro.   

4.6. Nesse contexto, há ainda o fato da equipe de gestão do MRE perceber a necessidade de 

aplicar as práticas do design thinking durante o processo de desenvolvimento como forma 

de proporcionar melhores experiências para os usuários durante o uso do software. Nas 

soluções 1, 2 há pouco espaço para o uso desses métodos, e na solução 3 é presente de 

forma limitada. 

5. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS) 

5.1. A escolha da solução 4 impõe a necessidade de definições quanto aos níveis mínimos de 

serviço que serão exigidos durante a execução do contrato. Esses níveis devem ser 

compostos por parâmetros relativos à gestão da produtividade, velocidade de 

atendimento, qualidade, cultura ágil da equipe e geração de valor para as áreas de negócio. 

Esta seção detalha as análises que motivaram as escolhas de cada nível de serviço que será 

exigido. 

5.2. Níveis de serviço relacionados à produtividade 

5.2.1. Ao considerar que a remuneração da contratada está direta e proporcionalmente 

relacionada à quantidade de postos de trabalho efetivamente alocados no MRE, é preciso 

adotar indicadores capazes de permitir que a equipe de gestão e fiscalização do Ministério 

reduza o risco de eventual alocação de profissionais em número superior ao adequado 

para a prestação dos serviços. A inclusão de um nível mínimo de serviço de produtividade 

auxilia fortemente na mitigação desse risco, pois estabelece metas claras a serem 

cumpridas pela contratada durante a execução. 

5.2.2. O MRE dispõe de registros dos dados históricos sobre a execução de serviços de 

desenvolvimento e manutenção de software em seu sistema de gestão de demandas 

desde meados de 2015, tornando possível analisar esses dados e extrair as mais variadas 

informações a respeito da do trabalho realizado. Optou-se, então, por verificar o ano em 

que a equipe de desenvolvimento contratada conseguiu estabelecer a melhor relação 

entre quantidade e qualidade das entregas realizadas e tomar esse período como 

referência para a definição dos níveis de serviço. 
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5.2.3. Para isso foram verificadas a produtividade média da equipe em UST’s - métrica então 

empregada, e a quantidade de “bugs” encontrados, que podem ser possíveis falhas 

introduzidas no software pelos desenvolvedores. Os anos de 2015 e 2021 foram 

desconsiderados por conter dados apenas de alguns meses, enquanto que o ano de 2020 

foi descartado da análise por ter sido um período de transições contratuais e restrições 

em razão da pandemia do COVID-19. Esses dados estão disponíveis na tabela abaixo: 

 

Ano Produção de 

UST’s por ano 

Quantidade de bug’s 

reportados e tratados 

em cada ano 

Quantidade de UST’s produzidas 

em média até a inclusão de um 

bug no sistema (UST’s/Bug) 

2016 32.054,5 162 197,8 

2017 36.567 564 64,8 

2018 36.510,5 652 55,9 

2019 38.656 625 61,84 

 

5.2.4. Fica evidente, dessa forma, que o ano de 2016 apresentou a melhor relação entre 

produtividade e qualidade quando comparado aos demais, tornando-se referência para o 

cálculo dos níveis mínimos de serviço. 

5.2.5. Naquele ano, ainda, a produtividade média dos desenvolvedores ficou em 5,5 UST’s 

por dia útil.  

5.2.6. Após essa análise, buscou-se verificar a possibilidade de utilização de métricas 

alternativas à UST para a medição do nível de serviço de produtividade do próximo 

contrato. Foram consideradas 3 (três) métricas: ponto de função, contagem de linhas de 

código e “story points”. 

5.2.7. O emprego de pontos de função foi descartado por suas características apontadas nos 

itens 3.2.3, 3.2.4 e 4.3 deste estudo, e pelo fato de o MRE não possuir base comparativa 

para definir a quantidade mínima de entregas nessa métrica, o que implicaria no aumento 

dos riscos de alocar mais desenvolvedores que o necessário dentro do contrato. 

5.2.8. Apesar da facilidade de ser obtida e verificada, a medição de produtividade a partir da 

contagem de linhas de código apresenta algumas desvantagens, por exemplo: 

5.2.8.1. A contagem é dependente de linguagem de programação, pois é comum 

que a quantidade necessária de linhas a serem escritas varie de acordo com a 

linguagem empregada; 
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5.2.8.2. É possível realizar uma codificação mais verbosa de uma funcionalidade 

utilizando a mesma linguagem de programação, resultando assim em mais 

linhas de códigos; e 

5.2.8.3. Pode-se penalizar a construção de softwares bem projetados, pois 

desestimula o uso de bibliotecas prontas e reaproveitamento de código. 

5.2.9. Há ferramentas de análise estática de código-fonte que extraem métricas e 

indicadores a respeito da qualidade do código escrito. Entretanto seria necessário avaliar 

tecnicamente em que medida esses dados disponibilizados seriam capazes de auxiliar a 

equipe de fiscalização na detecção, por exemplo, de eventual aumento deliberado do 

tamanho do programa pelo desenvolvedor, com o intuito de atingir artificialmente a meta 

de produtividade fixada em contrato. 

5.2.10. A dissertação “Avaliando a dívida técnica em produtos de código aberto por meio de 

estudos experimentais”, de autoria do Sr. Igor Rodrigues Vieira e aprovada pela banca 

examinadora do programa de mestrado da Universidade Federal de Goiás, traz em seu 

capítulo 3, páginas 37-40, um compilado sobre o emprego de ferramentas de análise 

estática automatizada.  Nesse trabalho é possível verificar que a maioria dos estudiosos 

sobre o tema defende que as análises automatizadas e manuais devem ser 

complementares para garantir um melhor resultado. Entretanto, não aborda questões 

relativas aos riscos anteriormente elencados. 

5.2.11. A escassez de material que possa subsidiar a criação de medidas de controle para os 

riscos apontados motiva a decisão de não adotar a contagem de linhas de código como 

métrica para aferição de produtividade do presente contrato. 

5.2.12. A contagem de “story points” executados em relação ao planejado depende de um 

processo de valoração informal das estórias de usuário a partir de critérios como 

complexidade, risco, desafios, entre outros. A equipe se reúne e monta um quadro com 

as estórias e seus pontos durante uma “planning poker”, onde cada membro da equipe 

escolhe um valor para a estória e os membros que deram as pontuações mais destoantes 

são convidados a expor seus motivos para as pontuações atribuídas. 

5.2.13. A falta de uma base de referência para essas estimativas representa risco quanto à 

possibilidade de a equipe superestimar, mesmo que de forma não intencional, a 

quantidade de pontos das estórias, dificultando o trabalho de fiscalização de 

produtividade por parte da equipe de gestão do MRE, aspecto que inviabiliza a adoção 

dessa métrica. 

5.2.14. Até o presente momento a equipe de gestão do MRE considera bem sucedida a sua 

experiência no uso da métrica UST para estimativas de esforço vinculada a resultado na 

forma de software entregue. Alguns dados coletados corroboram essa percepção, 

demonstrados a seguir: 
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a) 16 (dezesseis) produtos de software das mais variadas complexidades 

foram foram criados e manutenidos continuamente, a partir de 

estimativas medidas em UST; 

b) A área de TI conseguiu absorver dentro do escopo do seu contrato, 

serviços de desenvolvimento que eram mantidos por outras unidades 

gestoras do MRE cujos objetos somavam quase 9 (nove) milhões de reais; 

c) Em maio de 2020, um relatório extraído da ferramenta Sonaqube 

demonstrou que foram produzidas 794.313 linhas de código por uma 

equipe que contou em média com 18 desenvolvedores dedicados a criar 

produtos novos e realizar a sua manutenção evolutiva ao longo do tempo, 

resultando em uma média de 35,16 linhas de código produzidas 

diariamente por cada desenvolvedor. Importante frisar que essa 

contagem considerou apenas as versões dos softwares publicadas em 

produção e não contava os sistemas legados que eram mantidos por uma 

equipe à parte, ou seja, não contava a quantidade de linhas alteradas ao 

longo do tempo, apenas as novas; 

d) Os resultados acima elencados somados ao fato de que a produtividade 

média do desenvolvedor girou em torno de 5,5 UST/dia útil levam a 

concluir que o repertório de estimativas que dava sustentação às 

medições está bem formatado, orientado à entrega de software em 

funcionamento e adequado ao nível de maturidade da equipe interna do 

MRE responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

5.2.15. Cabe ressaltar, ainda, que toda estimativa em UST é submetida à avaliação prévia por 

parte do demandante, momento em que se pode detectar eventuais falhas na medição 

ou inconsistências na utilização do repertório de estimativas. 

5.2.16. Motivado por todos os benefícios observados e por entender que o modelo de 

contrato por posto de trabalho com cumprimento de níveis mínimos de serviço elimina os 

riscos de eventual aplicação inadequada da UST, o MRE optará por empregar a métrica 

única e exclusivamente para a medição do nível mínimo de produtividade, sendo vedado 

qualquer acréscimo de pagamento em razão do volume de UST’s produzidas. 

5.2.17. Exige-se que a produtividade diária média (PDM) seja igual ou superior a 5,5 UST’s 

por dia útil para cumprimento deste nível mínimo de serviço e deverá ser calculada 

obedecendo a seguinte fórmula: PMD = (TUST/TPTDE)/TDU. 

5.2.17.1. PMD é a produtividade média diária para ao período apurado. 

5.2.17.2. TUST é o total de UST’s executadas no período. 
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5.2.17.3. TPTDE é o total de postos de trabalho alocados para os cargos de 

desenvolvedor e especialista em user experience. 

5.2.17.4. TDU é o total de dias úteis do período. 

5.2.18. O quadro a seguir demonstra o desconto que poderá ser aplicado, de forma 

progressiva, ao faturamento da CONTRATADA, em caso de descumprimento do nível de 

serviço de produtividade: 

Níveis de serviço relacionados aos 

prazos de atendimento 

Parâmetros de referência Desconto sobre 

o faturamento 

do período 

Produtividade diária média (PDM):  PDM maior ou igual a 5,5  0% 

PDM menor que 5,5 e maior ou 

igual a 5  

5% 

PDM menor que 5 e maior ou 

igual a 4,5 

10% 

PDM menor que 4,5 15% 

 

5.2.19. Os postos de trabalho ocupados por profissionais que estejam de férias ou qualquer 

outro tipo de licença não serão excluídos do cálculo. 

 

5.3. Níveis de serviço relacionados aos prazos de atendimento 

5.3.1. Prazo para início do atendimento das demandas (PIAD): intervalo de tempo contado 

do momento que o Product Owner, representante do MRE, classifica uma demanda com 

prioridade 1 (um) até a postagem da estimativa pela contratada. Esse prazo será de 1 (um) 

dia útil. 

5.3.2. Prazo para a conclusão do atendimento das demandas (PCAD): será medido em dias 

úteis e definido pelo Product Owner, contados a partir da aprovação da primeira 

estimativa da demanda. Por padrão será variável de acordo com a quantidade de UST’s 

aprovadas e calculada conforme a seguinte fórmula: PCAD = (Ust’s Aprovadas * 1,3)/6.  

5.3.2.1. Caso o cálculo resulte em um número com casas decimais, por exemplo: 2,4 

dias úteis o valor será arredondado sempre para cima. Nesse caso o prazo de 

conclusão considerado seria de 3 dias úteis. 

5.3.2.2. A critério do PO, os prazos podem ser encurtados ou dilatados em razão de 

necessidade da área de negócio e impedimentos enfrentados pelos 

desenvolvedores causados por fatores externos, entretanto as razões para as 

excepcionalidades deverão ser explicitamente informadas na demanda. 
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5.3.3. Prazo para a resolução de incidentes ou “bugs” (PREIB): Será considerado incidente 

qualquer evento que acarrete ou possa acarretar a interrupção de sistema corporativo ou 

a redução de sua qualidade, causados por ação direta ou indireta da Contratada. Os 

incidentes serão classificados de acordo com os seguintes critérios: 

NÍVEIS DE CRITICIDADE DE INCIDENTES 

Nível 1 
Incidente com paralisação do sistema ou comprometimento grave de 
dados, processo ou ambiente. 

Nível 2 
Incidente sem paralisação do sistema, mas com comprometimento 
mediano de dados, processo ou ambiente 

Nível 3 
Incidente sem paralisação do sistema, com pequeno ou nenhum 
comprometimento de dados, processo ou ambiente 

 

5.3.3.1.  O registro do incidente se dará por quaisquer evidências de sua ocorrência, 

tais como “logs” dos serviços, reclamação registrada na Central de 

Atendimento, relato da falha à CONTRATADA, etc. O primeiro evento que 

indique o incidente será utilizado para dar início à contagem dos prazos para 

resolução. 

5.3.3.2.  É parte integrante do trabalho da CONTRATADA monitorar os serviços em 

operação no Ministério. Cabe à CONTRATADA, se viável, identificar o incidente 

sem a necessidade de intervenção da CONTRATANTE. 

5.3.3.3.  A CONTRATADA deve cumprir os prazos de atendimento de acordo com a 

criticidade envolvida. Segue, abaixo, a expectativa de cumprimento contratual 

para incidentes: 

 

 
NÍVEL Conclusão de Atendimento  

Nível 1 Em até 2 horas corridas 

Nível 2 Em até 4 horas corridas 

Nível 3 Em até 8 horas corridas 

5.3.3.4. O nível de serviço estará atendido caso a Contratada cumpra tais prazos 

em, pelo menos, 90% dos incidentes ou bugs abertos no período de apuração 

considerado para o faturamento. 
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5.3.3.5. O quadro a seguir demonstra o desconto que poderá ser aplicado, de 

forma progressiva, ao faturamento da CONTRATADA, em caso de 

descumprimento dos níveis de serviço relacionados aos prazos de 

atendimento: 

Níveis de serviço relacionados aos 

prazos de atendimento 

Parâmetros de referência Desconto sobre o 

faturamento do 

período 

Prazo para início do atendimento das 

demandas (PIAD):  

Prazo para início do atendimento 

descumprido em até 10% das 

demandas  

0% 

Prazo para início do atendimento 

descumprido em mais de 10% e em 

até 20% das demandas  

5% 

Prazo para início do atendimento 

descumprido em mais de 20% e em 

até 30% das demandas 

10% 

Prazo para início do atendimento 

descumprido em mais de 30% das 

demandas 

15% 

Prazo para conclusão do atendimento 

das demandas (PCAD): 

Prazo para conclusão do 

atendimento descumprido em até 

10% das demandas  

0% 

Prazo para conclusão do 

atendimento descumprido em mais 

de 10% e em até 20% das demandas  

5% 

Prazo para conclusão do 

atendimento descumprido em mais 

de 20% e em até 30% das demandas 

10% 

Prazo para conclusão do 

atendimento descumprido em mais 

de 30% das demandas 

15% 

Prazo para resolução de incidentes ou 

“bugs” (PREIB) 

Prazo para resolução descumprido 

em até 10% dos incidentes  

0% 

Prazo para resolução descumprido 

em mais de 10% e em até 20% dos 

incidentes 

5% 

Prazo para resolução descumprido 

em mais de 20% e em até 30% dos 

incidentes 

10% 

Prazo para resolução descumprido 

em mais de 30% dos incidentes 

15% 
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5.4. Níveis de serviço relacionados à cultura ágil 

5.4.1. Considerando os valores e princípios das metodologias ágeis, os Product Owners 

realizarão, a cada mês, avaliações sobre aspectos culturais demonstrados pela equipe no 

período durante a execução de demandas de projetos de desenvolvimento e 

manutenções. 

5.4.2. Para os projetos de desenvolvimento, será aplicada a seguinte avaliação (ACPD):  

Item Parâmetros para avaliação 

1 – Os desenvolvedores alocados no projeto têm atuado de forma 

multidisciplinar em todo o ciclo de vida de criação do produto, desde 

a descoberta de requisitos até a disponibilização de versões do 

produto em ambiente de produção? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

2 – O time envolvido no projeto tem a iniciativa de manter e 

melhorar a disposição de informações sobre o andamento das 

atividades nas ferramentas utilizadas para o gerenciamento do 

projeto, como: estórias de usuário, protótipos, quadros kan ban, 

gráficos burndown, entre outros? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

3 – O time demonstra iniciativa em estabelecer a comunicação direta 

e eficaz com o PO e outras equipes? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

4 – A documentação produzida cumpre plenamente a função de 

comunicar suficientemente os envolvidos nos projetos, sem 

prejudicar a execução ágil das demandas? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

5 – O time tem agregado valor para a área de negócio de forma 

constante e crescente? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, mas algumas entregas 
ainda demoram um pouco mais 
que o esperado. 
[  ] 2 - Sim, mas algumas entregas 
ainda demoram um pouco mais 
que o esperado e nem sempre a 
priorização é seguida. 
[  ] 1 - Sim, mas muitas entregas 
demoram mais que o esperado e 
a priorização não é respeitada. 
[  ] 0 - Não. 
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5.4.3. Para as demandas de manutenção, o seguinte modelo será seguido (ACDM): 

Item Parâmetros para avaliação 

1 – Os desenvolvedores alocados na manutenção têm atitude 

proativa no estabelecimento do diálogo com as equipes de 

infraestrutura, banco de dados e atendimento durante as 

investigações de eventuais incidentes percebidos em produção?  

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não.  

2 – A equipe mostra disposição para sanar dívidas técnicas e 

melhorar a manutenibilidade dos códigos? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não.  

3 - As manutenções são realizadas de acordo com as prioridades 

estabelecidas pelos PO’s? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não.  

4 – O trabalho de evolução e correção dos sistemas vem 

acompanhado de parecer dos desenvolvedores sobre eventual 

necessidade de “refactoring” do código com objetivo de melhorar a 

usabilidade, desempenho ou estabilidade do sistema? 

[  ] 4 - Sim, sempre. 
[  ] 3 - Sim, na maioria das vezes. 
[  ] 2 - Sim, na metade das vezes. 
[  ] 1 - Sim, poucas vezes. 
[  ] 0 - Não. 

 

5.4.4. As avaliações de todos os PO’s serão encaminhadas à contratada no primeiro dia útil 

do mês seguinte ao período avaliado. 

5.4.5. A equipe de fiscalização técnica do MRE poderá suprimir ou incluir novos itens a essa 

avaliação com o objetivo de promover a melhoria contínua do processo de 

desenvolvimento de software.  

5.4.5.1. Para promover as mudanças, entretanto, a CONTRATADA deverá ser 

comunicada antecipadamente dos novos critérios em um prazo não inferior a 

15 (quinze) dias da data de início do período a ser considerado na avaliação.  

5.4.6. A contratada deverá atingir, no mínimo, média 3 em cada avaliação. 

5.4.7. O quadro a seguir demonstra o desconto que poderá ser progressivamente aplicado 

ao faturamento da CONTRATADA, em caso de descumprimento dos níveis de serviço 

relacionados à cultura ágil: 
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Níveis de serviço relacionados à 

cultura ágil 

Parâmetros de referência Desconto sobre 

o faturamento 

do período 

Avaliação da Cultura Ágil em Projetos 

de Desenvolvimento (ACPD): 

 

Nenhuma avaliação com 

média inferior a 3 

0% 

Minoria das avaliações com 

média inferior a 3 

5% 

Metade das avaliações com 

média inferior a 3 

10% 

Maioria das avalições com 

média inferior a 3 

15% 

Avaliação da Cultura Ágil em 

Demandas de Manutenção (ACDM): 

Nenhuma avaliação com 

média inferior a 3 

0% 

Minoria das avaliações com 

média inferior a 3 

5% 

Metade das avaliações com 

média inferior a 3 

10% 

Maioria das avalições com 

média inferior a 3 

15% 

 

5.5. Níveis de serviço relacionados à qualidade: 

5.5.1. Taxa de inconformidades percebidas em homologação (TIPH): Ao realizar a 

homologação dos produtos de software entregues, o PO fará o registro, no sistema de 

gestão de demandas, da quantidade de inconformidades verificadas durante o processo 

de validação. As inconformidades podem ser quaisquer aspectos indesejáveis 

relacionados ao funcionamento do software: erros, lentidão ou não atendimento do 

escopo da demanda, por exemplo. 

5.5.1.1. O cálculo será feito obedecendo a seguinte fórmula TIPH = 

(QIPHx100%)/QDP.  

5.5.1.2. Onde QDP é a quantidade de demandas do período apurado e QIPH é 

a quantidade de inconformidades percebidas em homologação. 

5.5.1.3. O nível de serviço será considerado atendido sempre que a TIPH for 

menor que 30%. 

5.5.2. Taxa de esforço em correção de incidentes (TECI): É desejável que a maior parte do 

esforço dos profissionais seja empreendido na agregação de valor em forma de entrega 

de software. Quando uma equipe de desenvolvimento sistematicamente precisa 

empreender muito esforço na correção de falhas causadas pelo próprio time, é um 

sintoma de falta de qualidade nos produtos de software entregues. 
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5.5.2.1. O TECI vai apurar o percentual de horas de esforço empreendido na 

correção de bugs em relação ao total de UST’s executadas em demandas de 

projetos de desenvolvimento e manutenções evolutivas. 

5.5.2.2. O cálculo será da seguinte forma: TECI = (THEI x 100%)/TUST. 

5.5.2.3. Onde THEI é o total de horas de esforço gastas na correção de 

incidentes ou bugs, e o TUST é o total de UST’s executadas no período. 

5.5.2.4.  O nível de serviço será considerado atendido sempre que a TIPH for 

menor que 5%. 

5.5.2.5. O quadro a seguir demonstra o desconto que poderá ser 

progressivamente aplicado ao faturamento da CONTRATADA, em caso de 

descumprimento dos níveis de serviço de qualidade: 

Níveis de serviço de qualidade Parâmetros de referência Desconto sobre 

o faturamento 

do período 

Taxa de inconformidades percebidas 

em homologação (TIPH) 

Menor ou igual a 30 0% 

Maior que 30 e menor ou 

igual a 50 

5% 

Maior que 50 e menor ou 

igual a 70 

10% 

Maior que 70 15% 

Taxa de esforço em correção de 

incidentes (TECI) 

Menor ou igual a 5 0% 

Maior que 5 e menor ou igual 

a 10 

5% 

Maior que 10 e menor ou 

igual a 15 

10% 

Maior que 15 15% 

 

6. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO) 

6.1. Durante a análise foi verificado que somente a solução 4 – Serviço de desenvolvimento baseado 

em metodologias ágeis, design thinking e ideias do “software craftsmanship”, remunerado por 

alocação de postos de trabalho e cumprimento de níveis mínimos de serviço, atende as 

necessidades e requisitos técnicos da Contratação, inviabilizando a comparação de custos em 

relação às demais. Ademais, o escopo do cálculo do custo total de propriedade requer dados de 

custo operacional individualizado de cada colaborador, que englobaria gastos com manutenção e 
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limpeza do prédio, estacionamento, consumo de água e energia elétrica, entre outros dados os 

quais o MRE não dispõe. 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

7.1. Contratação de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, 

desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, 

seguindo o processo de desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores – MRE, baseado 

em metodologias ágeis, design thinking e ideias do “software craftsmanship”, remunerado por 

alocação de até 39 (trinta e nove) postos de trabalho e cumprimento de níveis mínimos de serviço.  

8. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Justificativa para fixação de limite mínimo salarial para os profissionais 

8.1.1. É oportuno frisar que a remuneração estimada para os postos de trabalho não se 

confunde com o piso salarial mínimo que será admitido nas propostas de preço das 

licitantes. O licitante poderá definir a remuneração dos seus profissionais desde que 

respeitado o patamar salarial mínimo instituído com o objetivo de mitigar risco de má 

prestação do serviço. 

8.1.2. A experiência em outros órgãos com este modelo de contratação, notadamente o 

TCU, demonstra que a não aplicação de limites mínimos salariais adequados aumentam 

demasiadamente o risco à regular prestação do serviço em tela por resultar na alocação 

de técnicos com qualificação insuficiente e/ou em alta rotatividade de profissionais 

capacitados. 

8.1.3. Por fim, considerando que no dia 1º de maio ocorre a data-base da convenção coletiva 

de trabalho entre o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e Órgãos Públicos de 

Processamento de Dados do DF (Sindpd-DF) e o Sindicato das Empresas de Serviços de 

Informática do Distrito Federal (Sindesei-DF), importa consignar nestes estudos que os 

patamares salariais mínimos e, consequentemente, o orçamento estimado da presente 

contratação precisarão ser atualizados caso a abertura das propostas venha a ocorrer 

após a publicação de novo acordo coletivo prevendo reajuste salarial para a categoria 

profissional. 
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8.1.4. Mostra-se oportuno evidenciar que existe indefinição jurisprudencial no TCU sobre 

a possibilidade da Administração Pública fixar remuneração mínima para prestadores 

de serviço. Em alguns casos, entendeu o Tribunal não ser possível a definição deste limite 

mínimo remuneratório (Acórdãos 963/2004, 1.094/2004, 2.028/2006, 2.144/2006, 

1.699/2007, 1.910/2007, todos do Plenário), já em outros julgados admitiu o TCU esta 

possibilidade (Acórdãos 256/2005, 290/2006, 421/2007, 1.024/2007 e 614/2008, todos 

do Plenário). 

8.1.5. Os entendimentos divergentes foram confrontados, por exemplo, no Acórdão nº 

614/2008-TCU–Plenário, conforme mencionado em trecho do voto condutor do Acórdão 

nº 47/2013-TCU–Plenário, reproduzido a seguir:  
17. Quanto ao estabelecimento de valores salariais mínimos a serem pagos aos 

profissionais a serem disponibilizados pela contratada (subitem 3.b), este Tribunal se 

manifestou de forma paradigmática sobre a questão por meio do Acórdão 614/2008-

Plenário. 

18. Nesse decisum, o Ministro-Subs.tuto Marcos Bemquerer Costa, cujo Voto Revisor 

foi adotado pelo TCU, assim se posicionou: 

“38. Assim, em termos de contratação para execução indireta de serviços pagos por 

disponibilidade ou baseados na locação de postos de trabalho, não considero, com 

base na mencionada jurisprudência desta Casa, haver entendimento firmado acerca 

da inaplicabilidade do § 3º do art. 44 da Lei n. 8.666/1993. A bem da verdade, observo 

que a compreensão da contratação de mão-de-obra terceirizada abrange dois 

caminhos a percorrer: um, que aponta a obrigatoriedade de adoção dos pisos salariais 

definidos em pactos laborais; e outro que indica a possibilidade de a Administração 

Pública estipular valores mínimos de remuneração com base em pesquisas de 

mercado efetuadas previamente e calcadas tanto em dados obtidos junto a 

associações e sindicatos de cada categoria profissional quanto em informações 

divulgadas por outros órgãos públicos que tenham recentemente contratado o 

mesmo tipo de serviço. 

39. Acrescente-se que essas pesquisas devem ser anexadas aos processos licitatórios 

para que os critérios utilizados pelo órgão contratante para estipular a remuneração 

mínima, devidamente fundamentados, sejam explicitados aos interessados em 

participar do certame.” 

19. (...). 

20. Bem se sabe que esse Acórdão também considerou indevida a fixação de piso 

salarial para serviços que devem ser medidos e pagos por resultados, o que seria o 

caso dos serviços de TI cuja contratação ora se aprecia. Todavia, como visto acima, o 

TST justificou nos documentos licitatórios a adoção de medição também por homens-

hora/postos de trabalho, o que justifica a fixação dos limites salariais mínimos para 

tais itens de serviço apenas. 
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8.1.6. Outrossim, nesse mesmo Acórdão nº 47/2013-TCU–Plenário, conforme consta ainda 

no trecho anteriormente reproduzido, entendeu-se que não é indevida a fixação de 

limites salariais mínimos para os profissionais que irão prestar o serviço contratado em 

modelo híbrido como o caso em tela. 

8.1.7. Em virtude das informações levantadas no decorrer deste estudo técnico preliminar, 

considerando as linhas jurisprudenciais divergentes, alinha-se ao entendimento de que é 

possível fixar remuneração mínima para prestadores de serviço e que tal prática é 

vantajosa para a contratação ora proposta e não comprometerá o caráter competitivo do 

certame, conforme justificado a seguir. 

8.1.8. Pelo exposto neste estudo, o desenvolvimento de sistemas corporativos para o MRE  

exige alto grau de qualificação do profissional para que se obtenha resultado tempestivo, 

com qualidade e aderente às necessidades das áreas de negócio do Ministério. 

8.1.9. Contudo, é oportuno ressaltar que, pelo relato de diversos gestores públicos, há 

significativo histórico de contratações de serviço de desenvolvimento de software nos 

quais os prestadores de serviço possuíam qualificação aquém da necessária, resultando 

em falhas na execução do contrato, não atendimento dos níveis mínimos de serviço 

exigidos, entrega de produtos de software com baixa qualidade e atendimento 

inadequado da necessidade da instituição. 

8.1.10. Adicionalmente, percebe-se que aplicação de glosas e sanções nem sempre se 

mostram eficazes para obter a regular prestação do serviço. 

8.1.11. Desta forma, entende-se que a definição de patamar remuneratório mínimo no caso 

em tela atende à exigência do item 9.2.3.1 do Acórdão nº 2.582/2012–TCU– Plenário, 

reproduzido a seguir: 
9.2.3. relativamente aos contratos de execução indireta e contínua de serviços: 

9.2.3.1. somente estipule valores mínimos de remuneração dos trabalhadores, nos 

contratos em que há alocação de postos de trabalho, quando houver necessidade 

de afastar o risco de selecionar colaboradores com capacitação inferior à necessária 

para execução dos serviços contratados; 

8.1.12. Nesta linha, cabe ainda reproduzir outro trecho do voto revisor do citado Acórdão nº 

614/2008-TCU–Plenário, no qual o discorre-se sobre a vantagem da fixação destes limites 

salariais mínimos para a Administração Pública: 
31.A dinâmica da economia capitalista induz as empresas a objetivarem constante 

aumento nos seus lucros. O que se verifica com as licitantes prestadoras de serviços 

terceirizados, portanto, é que, tendenciosamente, buscam majorar seus ganhos por 

meio da diminuição nos valores da remuneração de seus empregados, que constituem 

o mais relevante custo desse tipo de contrato. 

32.Ao contratar empresas que remuneram mal seus empregados, a Administração 

Pública corre o risco de que os profissionais terceirizados não possuam experiência e 

qualificação suficientes para prestar serviços com o nível de qualidade adequado. 
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33.Importante ressaltar que a gradação dos salários praticados no mercado está 

associada à experiência acumulada e à qualificação adquirida no desempenho da 

atividade laboral. Assim, o que se verifica é que profissionais que se prestam a receber 

salário inferior à média da área em que atuam, em geral, têm pouca experiência e 

baixa especialização. 

34.Nesse contexto, cumpre ao órgão licitante definir o perfil do profissional prestador 

de serviços. Se há necessidade de se garantir o emprego de mão-de-obra capacitada, 

o estabelecimento de uma política de remuneração mínima pode ser uma solução. 

35. Acrescente-se que estudos de aproveitamento de mão-de-obra têm detectado que 

o descontentamento do profissional com sua remuneração repercute em baixa 

eficiência e pouca produtividade. Nesse sentido, a visão gerencial de administração 

que vem sendo implementada no serviço público desde o início da década de noventa 

não comporta a desvalorização do empregado prestador de serviços que pode 

ocasionar ineficiência, contratação de pessoas sem a qualificação necessária e a 

indesejável rotatividade de mão-de-obra (o turnover). 

36.O intuito de obter a contratação mais barata para a Administração Pública não 

deve prevalecer a qualquer custo, ou, ainda, a terceirização de mão-de-obra no setor 

público não deve estar associada à utilização de trabalhadores mal remunerados. 

37.Em consonância com o processo de valorização dos servidores públicos que vem 

ocorrendo no âmbito da Administração Pública Federal, o trinômio qualidade da 

mão-de-obra, alta produtividade e boa remuneração deve ser observado também 

para os trabalhadores terceirizados, aos quais deve ser garantida uma 

remuneração mínima, condizente com as atribuições que lhe são impostas. 

Na mesma esteira, mostra-se oportuno também destacar entendimento consignado no 

Acórdão nº 189/2011-TCU–Plenário, que também menciona o voto condutor do Acórdão nº 

256/2005-TCU-Plenário: 
O Ministro Marcos Vilaça foi um dos primeiros a chamar a atenção para a necessidade 

de se flexibilizar, em determinadas situações, a vedação ora comentada, como deixou 

claro no voto que impulsionou ao Acórdão nº 256/2005-TCU-Plenário, a saber: 

‘20. Observo, por último, que não está se propondo a desconsideração da vedação ao 

estabelecimento de preço mínimo imposta pelo art. 40 da Lei nº 8.666/1993 que, 

aliás, constitui notável avanço em relação ao regime do antigo Decreto-lei nº 

2.300/1986. Trata-se aqui de uma situação específica, em que o estabelecimento de 

piso salarial visa preservar a dignidade do trabalho, criar condições propícias à 

eficiente realização do serviço e não implica benefícios diretos à empresa 

contratada (mas sim aos trabalhadores), nem cria obstáculos à competição ou tem 

a capacidade de determinar o preço final da contratação.’ 

8.1.13. Quanto ao impacto da fixação destes limites salariais na competitividade da licitação, 

vale reproduzir trecho do voto condutor do Acórdão nº 1.327/2006-TCU–Plenário, 

também mencionado no voto revisor do Ministro Marcos Bemquerer destacado 

anteriormente: 
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Comungo da intelecção de que tal previsão editalícia não necessariamente afeta a 

competitividade de certames licitatórios para tais atividades. É que o 

estabelecimento de um mesmo piso salarial a ser seguido por todas as licitantes em 

tese não cria condições suficientes para favorecer algumas das empresas em 

prejuízo das demais. Ao reverso, penso que, na esteira do entendimento esposado 

pelo eminente Ministro Marcos Vilaça no voto condutor do Acórdão 256/2005 - TCU - 

Plenário, a fixação prévia de uma referência para a remuneração a ser paga aos 

empregados reduz a incerteza das empresas no estabelecimento de seus custos e a 

insegurança quanto à disponibilidade de mão-de-obra qualificada disposta a 

trabalhar por aquela remuneração. Isso, de certo modo, pode funcionar como um 

atrativo ao comparecimento de mais interessadas ao certame. 

8.1.14. Entende-se, portanto, que a fixação de limites salariais mínimos na contratação em 

tela não só é possível legalmente, como é também oportuna e conveniente, desde que 

respeitados os valores efetivamente praticados no mercado. 

8.2. Metodologia para levantamento dos salários de referência 

8.2.1. Foi realizado um levantamento minucioso com diversas fontes de informação no 

intuito de definir salários de referência condizentes com os perfis profissionais 

pretendidos e a atual realidade do mercado de tecnologia da informação nos setores 

público e privados. 

8.2.2. 5 (cinco) contratos da Administração Federal, 2 (dois) relatórios de consultorias de 

análise de recursos humanos internacionalmente reconhecidas e 1 (um) site que 

disponibiliza informações sobre vagas e salários foram considerados nesse levantamento. 

8.2.3. Essa proporção em relação aos tipos de fontes foi escolhida por considerar a 

necessidade de guardar razoável simetria com os custos de contratos semelhantes 

firmados por outros Órgãos; entender a realidade do mercado de TI do Brasil pelas 

análises consolidadas de empresas especialistas em recursos humanos corporativos e 

mitigar riscos de variação sazonal ou em decorrência de número reduzido de amostras 

nas análises disponibilizadas por sites destinados à publicação de vagas de emprego. 

8.2.4. No setor público foram considerados os seguintes contratos e valores descritos no 

quadro a seguir: 
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Fonte Desenvolvedor 

Full Stack 

Nível Júnior 

Desenvolvedor 

Full Stack Nível 

Pleno 

Desenvolvedor 

Full Stack Nível 

Sênior 

Especialista 

em UX 

Gerente 

de 

projetos 

TCU (Pregão 46/2018) Não definido R$ 7.452,10 R$ 9.915,27 Não definido Não definido 

Ministério da Cidadania 

(Pregão 37/2020) 

Não definido R$ 8.050,14 R$ 10.968,90 Não definido Não definido 

ANATEL (Pregão 11/2020) Não definido R$ 8.013,49 R$ 10.867,24 Não definido R$ 8.979,50  

CAPES (Pregão 7/2020) R$ 4.573,54 R$ 7.295,91 R$ 10.022,85 Não definido Não definido 

TCU (Pregão 40/2017) Não definido Não definido Não definido R$ 7.364,11 Não definido 

 

 

8.2.5. Os editais publicados pelo TCU (pregão 46/2018) e Ministério da Cidadania (pregão 

37/2020) trazem apenas os valores para desenvolvedores nível pleno e sênior, somente 

no da CAPES (pregão 7/2020) consta também o valor do perfil de desenvolvedor full stack 

junior. 

8.2.6. Para o cargo de gerente de projetos (GP) foi considerado o perfil de Scrum Master 

descrito no contrato da ANATEL, pois o perfil de GP no contrato do MRE também exercerá 

algumas das atividades típicas de um Scrum Master. Já para o cargo de especialista em 

design de experiência do usuário (EUX) foi considerada a contratação do TCU (pregão 

40/2017). 

8.2.7. Os relatórios mais recentes publicados pelas consultorias internacionais: Robert Half 

e Michael Page, sobre as remunerações praticadas no mercado brasileiro em diversos 

segmentos da economia, foram examinados para compor os valores de remuneração mais 

aderentes às características e atividades que serão desempenhadas por cada perfil 

profissional descrito no contrato do MRE. 

8.2.8. Entretanto é necessário realizar algumas adaptações em relação aos dados 

apresentados, pois os perfis definidos pelo MRE nesta contratação observam diversos 

fatores como o nível de maturidade da equipe interna, lições aprendidas e necessidades 

observadas durante a execução de contratos de desenvolvimento ágil ao longo dos 

últimos seis anos. Por terem sido planejados para atender essas especificidades, os perfis 

definidos neste ETP nem sempre se alinham completamente com os cargos descritos nos 

relatórios mencionados. 

8.2.9. No relatório da Robert Ralf, foi possível traçar os seguintes valores descritos conforme 

a tabela a seguir: 
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Desenvolvedor Full 

Stack Junior 

Desenvolvedor Full 

Stack Pleno 

Desenvolvedor Full 

Stack Sênior 

Especialista 

em UX 

Gerente de 

projetos 

R$ 4.500,00 R$ 9.050,00 R$ 15.500,00 R$ 12.000,00 R$ 11.700,00 

8.2.10. Foram encontrados os valores discriminados especificamente para os cargos de 

desenvolvedor full stack nos níveis pleno e sênior. Conforme evidência abaixo: 

 

 
 

8.2.11. O presente relatório agrupa as remunerações de cada cargo dentro de percentis. Na 

Seção “Como usar as tabelas salariais” há instruções sobre a correta utilização desses 

percentis de acordo com o profissional buscado no mercado. 
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8.2.12.   O percentil 75 foi o escolhido como referência para os cargos de Desenvolvedor Full 

Stack Sênior e Pleno, pois o MRE possui características únicas entre os Órgãos da 

Administração Federal. Os sistemas são utilizados por funcionários das mais variadas 

nacionalidades e culturas nos 179 países em que o Itamaraty mantém representações. 

Nesses sistemas são tratadas especificidades inerentes a uma Chancelaria de atuação 

global, como fuso horário ou regras de câmbio em transações financeiras, por exemplo.  

8.2.13. O MRE é responsável, ainda, por produzir mais da metade do volume de informações 

sigilosas do Governo Federal, o que implica na necessidade da aplicação de práticas e 

controles de segurança da informação na construção dos seus sistemas que não são 

encontrados em outras instituições. Além disso, o salário deve ser capaz de atrair 

profissionais que já possuam a maior parte ou todas as habilidades relevantes para o 

trabalho e certificações específicas. 

8.2.14. Diante da ausência de valores correspondentes ao cargo de Desenvolvedor Full Stack 

Júnior, optou-se por calcular a média do percentil 50 dos cargos de Desenvolvedor Front-

end e Desenvolvedor Back-end, admitindo-se esse resultado como referência nessa 

pesquisa. 

8.2.15. Para o cargo de Gerente de Projetos foi estabelecida a média aritmética dos valores 

de segundo quartil das funções de Scrum Master e Coordenador de Sistemas, por serem 

as funções que mais se aproximam das atividades pretendidas para o GP do presente 

contrato. 
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8.2.16. Do mesmo modo, foi necessário equiparar o Especialista em Experiência do Usuário 

(EUX) ao Analista de Negócios do presente relatório, pois o EUX também terá a 

responsabilidade de entender a realidade negocial e propor as soluções mais adequadas: 

  
8.2.17. No “Estudo de Remuneração 2021” publicado pela consultoria Michael Page, as faixas 

salariais são definidas de acordo com o porte da empresa em relação ao seu faturamento 

anual, conforme evidência abaixo: 
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8.2.18. Haja vista que a execução financeira total do Ministério das Relações Exteriores em 

2020 somou 4,17 bilhões de reais, entende-se que este Ministério pode ser equiparado à 

empresa de grande porte para fins desta pesquisa de salários. 

8.2.19. Os valores de remuneração bruta, segundo a documento publicado pela Michael Page, 

são os seguintes: 

 

Desenvolvedor 

Full Stack Junior 

Desenvolvedor Full 

Stack Pleno 

Desenvolvedor Full 

Stack Sênior 

Especialista em 

UX 

Gerente de 

projetos 

R$ 5.250,00 R$ 9.000,00 R$ 12.250,00 R$ 10.500,00 R$ 10.666,00 

 

8.2.20. Para os cargos de Desenvolvedor, a média dos valores encontrados no relatório para 

cada nível foi o parâmetro escolhido. 

 
 

8.2.21. Apesar de não constar o perfil de Especialista em Experiência do Usuário (EUX), foram 

encontrados dois perfis bem próximos: Gerente de UX e Coordenador de UX. Como o 

cargo de coordenador fica mais próximo da execução, a média dos seus valores foram 

consideradas para fixar a remuneração do EUX. 
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8.2.22. Para o Gerente de Projetos (GP), considerou-se a média remuneratória de dois cargos 

da pesquisa: Analista de Projetos e Gerente de Projetos. Isso se deve ao fato do perfil 

pretendido de GP dentro do contrato também ter uma natureza mais técnica e por esta 

pesquisa não contemplar um cargo mais técnico como o Scrum Master. 

 

 
 

8.2.23. Para pesquisa em portais especializados foi considerado o site Trabalha Brasil 

(https://trabalhabrasil.com.br), por conter ampla amostra representativa. Com base nos 

dados publicados no referido site, foi possível determinar os seguintes valores: 

Desenvolvedor 

Full Stack 

Junior 

Desenvolvedor 

Full Stack Pleno 

Desenvolvedor 

Full Stack Sênior 

Especialista 

em UX 

Gerente de 

projetos 

R$ 6.375.14 R$ 7.968,92 R$ 9.961,15 R$ 6.302,28 R$ 13.101,03 

8.2.1. Para os cargos de Desenvolvedor Full Stack (DEV) foram considerados os valores 

publicados para os níveis júnior, pleno e sênior do cargo de “Analista Desenvolvedor” em 

razão da semelhança das atribuições. 

8.2.2. Os dados da evidência abaixo, foram obtidos em acesso à url 

https://www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial-para-analista-desenvolvedor, no dia 

01 de abril de 2021, às 14 horas: 
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8.2.3. Para os cargos de Gerente de Projetos (GP) foram considerados os valores publicados 

para o nível pleno do “Coordenador de Desenvolvimento de Projetos” em razão da 

semelhança das atribuições. 

8.2.4. A evidência do acesso feito à url:   https://www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial-

para-coordenador-de-desenvolvimento-de-projetos, no dia 04 de abril de 2021, às 16 

horas: 
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8.2.5. Para o cargo de Especialista em UX (EUX) foram considerados os valores publicados 

para o nível sênior do “UX UI Designer” por ser o que mais se aproxima em suas 

atribuições. 

8.2.6. A evidência do acesso feito à url:   https://www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial-

para-ux-ui-designer, no dia 04 de abril de 2021, às 17 horas: 

 
8.2.7. Após o levantamento dessas informações é preciso consolidá-las de maneira a 

determinar a média entre elas como remuneração mínima dos profissionais que serão 

alocados no presente contrato. 

8.2.8. A tabela a seguir faz um mapa comparativo de todos os valores de acordo com a fonte 

da informação: 
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Fonte Desenv. Full 

Stack Júnior 

Desenv. Full 

Stack Pleno 

Desenv. Full 

Stack Sênior 

Especialista 

em UX 

Gerente de 

Projetos 

TCU (Pregão 46/2018) Não definido R$ 7.452,10 R$ 9.915,27 Não definido Não definido 

Ministério da Cidadania 

(Pregão 37/2020) 

Não definido R$ 8.050,14 R$ 10.968,90 Não definido Não definido 

ANATEL (Pregão 11/2020) Não definido R$ 8.013,49 R$ 10.867,24 Não definido R$ 8.979,50 

CAPES (Pregão 7/2020) R$ 4.573,54 R$ 7.295,91 R$ 10.022,85 Não definido Não definido 

TCU (Pregão 40/2017) Não definido Não definido Não definido 7.364,11 Não definido 

Consultoria Robert Half R$ 4.500,00 R$ 9.050,00 R$ 15.500,00 R$ 12.000,00 R$ 11.700,00 

Consultoria Page Group R$ 5.250,00 R$ 9.000,00 R$ 12.250,00 R$ 10.500,00 R$ 10.666,00 

Site Trabalha Brasil R$ 6.375.14 R$ 7.968,92 R$ 9.961,15 R$ 6.302,28 R$ 13.101,03 

MÉDIA SALARIAL MENSAL R$ 5.174,67 R$ 8.118,65 R$ 11.355,05 R$ 9.041,50 R$ 11.111,63 

8.1. Justificativa para Utilização de Preços Obtidos Exclusivamente de Fornecedores 

8.1.1. Para analisar os preços de mercado praticados no momento, considerando as 

especificações técnicas do objeto, não foi realizada a pesquisa junto ao Painel de Preços 

do Ministério da Economia, pois, apesar do disposto no Art. 5º da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 73, de 5 de agosto de 2020, não é possível fazer comparação efetiva do 

serviço a ser prestado no MRE em relação a outros órgãos. 

8.1.2. Os perfis profissionais que ocuparão os postos de trabalho descritos neste documento 

foram definidos segundo as necessidades e a metodologia própria de desenvolvimento de 

sistemas do MRE, não tornando possível uma comparação razoável com contratos em 

outro Órgão na Administração. 

8.1.3. Assim, para formação de preços, solicitamos cotações para empresas conhecidas na 

prestação de serviços de TIC junto ao poder público. O resultado está nas tabelas a seguir: 

Item Descrição Empresa A Empresa B Empresa C 

1 

Contratação de serviços 
especializados de consultoria, 
transferência de conhecimento, 
desenvolvimento, construção, 
implantação, documentação, suporte 
e manutenção de software, seguindo 
o processo de desenvolvimento do 
Ministério das Relações Exteriores – 

R$ 10.458.496,98 R$ 12.542.023,57 R$ 16.929.754,44 
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MRE, baseado em metodologias ágeis, 
design thinking e ideias do “software 
craftsmanship”, remunerado por 
alocação de até 39 (trinta e nove) 
postos de trabalho e cumprimento de 
níveis mínimos de serviço. 

 

GRUPO 
1 

Item Posto de trabalho Qtd 
Valor unitário 
médio mensal 

Valor unitário 
médio anual 

Valor total médio 
anual 

1 
Gerente de Projetos 
(GP) 

4 R$ 33.271,87 R$ 133.087,50 R$    1.597.049,99 

2 
Especialista em UX 
(EUX) 

4 R$ 27.477,98 R$ 109.911,93 R$    1.318.943,16 

3 
Desenvolvedor “Full 
Stack” (DFS) - Sênior 

16 R$ 33.795,44 R$ 540.727,07 R$    6.488.724,85 

4 
Desenvolvedor “Full 
Stack” (DFP) -  Pleno 

9 R$ 24.811,15 R$ 223.300,39 R$    2.679.604,66 

5 
Desenvolvedor “Full 
Stack” (DFJ) -  Júnior 

6 R$ 17.024,57 R$ 102.147,42 R$    1.225.769,01 

Total R$ 13.310.091,66 

9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO  

9.1. Declaração de viabilidade 

9.1.1. A presente análise conclui que a solução escolhida é viável e atende os requisitos e 

necessidades de negócio.  

10. ASSINATURAS 
10.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria específica 

publicada no Boletim de Serviço nº 36, de 24 de fevereiro de 2021. 

10.2. Conforme o § 2º do Art. 11 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar 

deverá ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela 

autoridade máxima da área de TIC: 
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Repertório de Estimativas 
 
 

Este repertório serve de base para a realização da estimativa prévia de esforço por parte da Contratada, que será submetido à avaliação dos 
representantes do MRE para eventual autorização de execução da demanda. 

 
 

Código Área Descrição da Atividade UST 

PA.1 Pré-Análise Avaliação exploratória (diagnóstico) de problemas em sistema. 
Para problemas complexos, sem causa aparente. Deverá incluir descrição das atividades realizadas para 
mensuração do nível de serviço. O resultado desta atividade poderá ser: 
1) Problema resolvido; 
2) Problema não resolvido, mas diagnóstico feito; 
3) Problema não resolvido, e causa não identificada. Neste caso, pode-se autorizar nova exploratória (esta 
ou a complexa) mediante a devida justificativa. 

2 

A.1 Análise Elaboração do Planejamento do Produto. 4 

A.2 Análise Elaboração do Desenho/Arquitetura da solução, para projetos novos. 6 a 30 (acordado 
previamente, a 

depender da 
complexidade do 

projeto) 

A.3 Análise Modelagem de banco de dados. 1 por classe de objeto 

A.4 Análise Elaboração de backlog do produto. 4 

A.5 Análise Elaboração de backlog do sprint. 1 por funcionalidade 



 

 

Código Área Descrição da Atividade UST 

A.6 Análise Especificação de funcionalidade para seu desenvolvimento, com criação do User Story. 2 

A.7 Análise Especificação de funcionalidade para seu desenvolvimento, com criação do User Story e elaboração de 
protótipo tipo wireframe. 

4 

A.8 Análise Análise e elaboração do Desenho/Arquitetura da solução, para manutenção simples 2 

A.9 Análise Análise e elaboração do Desenho/Arquitetura da solução, para casos de soluções complexas, que 
envolvam alterações no negócio e no fluxo da aplicação 

6 

A.10 Análise Análise de funcionalidade para manutenção – problemas simples. Em analogia item: elaboração de 
backlog do sprint 

1 

D.1 Design Elaboração de template novo para um sistema novo. 8 

D.2 Design Adaptação de template existente para um sistema novo. 4 

D.3 Design Elaboração de tela (html/css) baseada em template existente. 2 

D.4 Design Elaboração de tela (html/css) baseada em template, mas que contenha itens que exijam diagramação 
única. 
A exemplo, como um mapa, ou imagem específica. 

2 

D.5 Design Elaboração de tela (html/css/js) com componentes existentes no cookbook. 4 

D.6 Design Elaboração de tela (html/css/js) com componentes que exijam novos itens ou a personalização de itens do 
cookbook. 

7 

D.7 Design Alteração de tela (html/css/js) que impacte na personalização de componente. 4 

D.8 Design Alteração pontual em tela (html/css) existente. 0,5 



 

 

Código Área Descrição da Atividade UST 

D.9 Design Serviço especializado em propor e elaborar design gráfico, web, prototipação, wireframe, 
editoração de conteúdo, diagramação, elaboração de arte e assessoria em design. 

1 por hora 

P.1 Programação Programação de 1 operação de banco (criação, leitura, atualização, remoção) no back-end, com dados 
submetidos pelo front-end. 
Programação completa, incluindo validação do campo, sanitização das “strings” etc. 

4 

P.2 Programação Programação de 1 operação de banco (criação, leitura, atualização, remoção) no back-end, com dados 
submetidos pelo front-end, baseada em programação semelhante já existente ou CRUD. 
Programação completa, incluindo validação do campo, sanitização das “strings” etc. 

2 

P.3 Programação Programação de 1 funcionalidade simples, no front-end. 2 para o primeiro; 0,5 
para os demais 

repetidos no mesmo 
sistema 

P.4 Programação Programação de validação de campos de formulário, no front-end, com mensagens ao usuário. 0,5 por campo do 
formulário 

P.5 Programação Programação de funcionalidade no front-end, completa, com tratamento de dados, validação, submissão 
ao back-end e tratamento e incorporação do retorno. 

4 

P.6 Programação Programação de teste unitário. A programação de teste unitário será remunerada com o mesmo número 
de USTs da função/método/serviço que esse teste visa a testar. 
 
Por exemplo: uma programação de 1 operação de banco tem remuneração de 4 USTs. Assim, o teste 
unitário para testar essa programação será remunerado em 4 USTs. 

Conforme explicado na 
descrição. 

P.7 Programação Alteração de programação de operação de banco. Esta atividade envolve todo o escopo da alteração 
(banco e programação). 

2 



 

 

Código Área Descrição da Atividade UST 

P.8 Programação Alteração pontual de funcionalidade existente, no back-end para arquitetura orientada a  serviço ou para 
aplicações monólitos. 

0,5 por método ou 
regra negocial 

P.9 Programação Programação de método para gravação de logs, com teste e debug incluídos. 
 
Esta mensuração não engloba o teste unitário, o qual, seguindo as regras atuais, conferiria mais 2 USTs à 
Contratada. 
 

2 

IM.1 Implantação Implantação do sistema em homologação (trabalho completo, incluindo geração de builds, scripts etc.) 0,5 

IM.2 Implantação Implantação do sistema em produção (trabalho completo, incluindo geração de builds, scripts etc.) 0,5 

IM.3 Implantação Análise de problema em subida/funcionamento de versão. Esta análise somente será remunerada se, ao 
seu final, confirmar-se que o problema é do MRE. Se for erro causado pela CONTRATADA, o item não é 
remunerado. 

2 

T.1 Teste Teste e Debug funcionalidades novas. 1 por funcionalidade 

T.2 Teste Teste e Debug para manutenção. 0,5 por funcionalidade 

T.3 Teste Teste e Debug para manutenção, de sistemas críticos, com dependências de outros sistemas. 2 por funcionalidade 

H.1 Homologação Reunião de apresentação e validação. 1 por hora de reunião (a 
quantidade total de 
horas deve ser, sempre, 
pré-aprovada) 

DOC.1 Documentação Elaboração de Manual do Usuário. 1 por três 
funcionalidades 



 

 

Código Área Descrição da Atividade UST 

DOC.2 Documentação Elaboração do documento de Revisão.  1,5 

DOC.3 Documentação Elaboração de Documento de Retrospectiva. 0,5 por sugestão, com 
análise referente ao 
contexto do projeto 

específico 

DOC.4 Documentação Elaboração de Documento de Lições Aprendidas. 1 por lição inédita 
(aprovada pelo MRE) 

IC.1 Construção Criação de plano de build no bamboo, incluindo TAG e Construção. 4 

IC.2 Construção Criação de plano de build no bamboo, incluindo teste unitário e Sonar. 6 

IC.3 Construção Criação de plano de deploy no bamboo, para os 3 ambientes (dev, homolog e produção). 10 

IC.4 Construção Criação de plano de deploy no bamboo, para os 3 ambientes (dev, homolog e produção), no caso 
de builds de front-end que incluam mais tarefas (como bower e grunt). 

12 

M.1 Monitoramento Monitoramento diário. 0,5 por sistema 
monitorado 

CMS.1 CMS Correção de problema de XML em Kitweb 1,5 

CON.1 Consultoria Participação de reunião para consultoria técnica.  Somente funcionários do DTIC estão pré-
autorizados a solicitar esta demanda. 

1 por hora de 
consultoria 



 

 

Código Área Descrição da Atividade UST 

CON.2 Consultoria Análise técnica. Demanda de análise para, em especial, dirimir dúvidas sobre o funcionamento 
do sistema, esclarecer aspectos do seu funcionamento etc.Para itens que não se encaixam nos 
itens do Repertório 

1 por método ou 
funcionalidade; ou 1 

por hora de consultoria 

CON.3 Consultoria Consultoria para programação. Atividades de programação que não se encaixam nos itens do 
Repertório relativos a programação. Geralmente, isso ocorrerá nos casos de atividade de 
programação bem específica (algoritmos incomuns, por exemplo), que não se referem a 
atividades de interação (por exemplo: back-end com banco) e, ainda, que não justificariam a 
criação de item específico. 

1 por hora de 
consultoria 

CON.4  Consultoria para Design Thinking. Atividades de mapeamento, elaboração, concepção, estudo 
para solução de um problema ou proposta de solução. 

1 por hora de 
consultoria 

DB.1 Banco Criação de script para operação direta em banco de dados, incluindo até 10 sub-variações em 
seus parâmetros. 
 
A exportação de dados será, em geral, mais simples do que a importação (pois nesta há 
verificação de integridade de dados, relacionamentos etc.). Neste caso, poder-se-á remunerar 
cada operação de importação em separado, ainda que estivessem contidas no conceito de “sub-
variações”. 

2 

DB.2 Banco Teste de script de operação direta em banco de dados (apenas quando necessário). 0,5 

DB.3 Banco Alteração em tabela única - DDL - ALTER  0,5 



 

 

Código Área Descrição da Atividade UST 

 
Criação de DDL para uma única tabela do banco de dados. 

DB.4 Banco Criação de script de DDL (CREATE, ALTER E DROP) 
 
Trabalho de modificação de base de dados do tipo DDL, ação complexa onde se envolva diversas 
tabelas e relacionamentos do banco. 

0,5 por tabela. 

CF.1 Análise Estudo do código-fonte de sistema. 
 
Conforme TR, é exigido entregável por escrito e apresentação oral. A profundidade 
(detalhamento) do entregável e da apresentação será negociada previamente, e condicionada à 
quantidade de USTs demandada. 

1 por hora de estudo 

PL.1 Pleito Pleito. Refere-se a compensar trabalho extra realizado pela CONTRATADA devido a erros do 
MRE que sobrevierem no decorrer de uma demanda. 
 
Não são remuneráveis como pleito: - Erros anteriores à demanda que deveriam ter sido 
analisados previamente; - Erros que não tenham gerado impacto no esforço da CONTRATADA. 

1 por hora 

W.1 Sistemas Web Concessão/revogação de acesso a sistemas web, via área administrativa. 0,5 por 3 usuários 

W.2 Sistemas Web Concessão/Revogação de acesso a sistemas web, via hardcode. 1 por 3 usuários 

ACC.1 Sistemas Legados Access Concessão de Acesso a Usuário. 
 
Inclui:  
1) Pesquisa nas bases de dados para localização do login;  
2) Análise de fonte para identificar permissões de acesso;  
3) Atendimento no local do usuário para mapear os acessos no terminal;  
4) Cadastrar o login na aplicação;  
5) Testar o funcionamento do sistema. 

2 



 

 

Código Área Descrição da Atividade UST 

ACC.2 Sistemas Legados Access Correção de problema de banco de dados, envolvendo recuperação de dados e solução do 
problema 

1 

ACC.3 Sistemas Legados Access Alteração pontual em tela existente 0,5 

ACC.4 Sistemas Legados Access Elaboração de relatório com novo layout 2 

ACC.5 Sistemas Legados Access Elaboração de relatório baseado em layout existente 0,5 

ACC.6 Sistemas Legados Access Geração do instalador com atualização do MDB 0,5 por instalador 

CMS.1 CMS Criação de Kitweb, incluindo configuração, teste e debug, e implantação em produção 3 

CMS.2 CMS Correção de problema de XML em Kitweb 1,5 

CMS.3 CMS Instalação/ Atualização, configuração, teste e debug, e implantação em produção de plug-in 1,5 

CMS.4 CMS Configuração de plug-in 1 

CMS.5 CMS Mediawiki - Revisão de estilo de 1 item de verbete. 0,5 

TRE.1 Treinamento/Suporte Treinamento/Suporte técnico sobre uso de ferramentas 1 por hora de 
treinamento 

 

*As estimativas encaminhadas pela Contratada, quando incluírem itens de consultoria, estarão limitadas ao máximo de 6 ust’s  
por dia. Essa medida visa desestimular a Contratada a utilizar em demasia esses itens em detrimento dos demais. 
 


