
 

 

 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 

(Processo Administrativo n.° 09010.000014/2021-11) 
 

 

Torna-se público que o MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, por meio da 

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, sediado no Palácio Itamaraty, Esplanada 

dos Ministérios – Bloco H, Brasília-DF, Brasil, CEP 70170-900, realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o critério de julgamento menor preço do grupo, sob a forma 

de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, 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: 08/11/2021 

Horário: 10h00 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1 DO OBJETO 

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

de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em 

tecnologia da informação e comunicação (TIC), conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 03 (três) itens, conforme tabela 

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

itens que 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 
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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: 35101 

Fonte: 0007 

Programa de Trabalho:  07.122.0032.2000.0001 

Elemento de Despesa:  339035 

 

 

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); 
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4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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:  

4.5.1 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. 

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

4.5.1.2 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. 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5 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; 

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

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

4.5.7  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; 

4.5.8  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. 

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

dos critérios de preferência. 

4.5.9.1 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. 

4.6. 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 Valor unitário e 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. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento).  

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto” em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.16. 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.  

7.17. 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. 

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

e seus anexos. 

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

7.20. 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. 



 

7.21. 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. 

7.22. 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. 

7.23. 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. 

7.24. 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. 

7.25. 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.  

7.26. 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: 

7.26.1.1. prestados por empresas brasileiras;  

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

no País; 

7.26.1.3. 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. 

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

dentre as propostas ou os lances empatados.  

7.28. 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. 

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

demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo 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.  

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

proposta. 

7.30. 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. 

7.30.1. 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 mínimo 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. 



 

8.8.1. 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. 

8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

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

aceitação da proposta. 

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

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

8.9.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas 

de custo readequadas com o valor final ofertado. 

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

custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.11. 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; 

8.12.  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. 

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas. 

8.12.2. 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. 

8.13. 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. 

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

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

8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

8.16. 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);   

http://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. 

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 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de mínimo 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.  

 

9.11.  Qualificação Técnica:  



 

9.11.1.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos 

serviços em características, quantidades e prazos compatíveis 

com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de 

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

ou privado.  

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

os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com 

as seguintes características mínimas: 

9.11.1.2.1. quantitativo mínimo de 1 serviço por tipo 

de item; 

9.11.1.2.2. os atestados devem estar acompanhados 

de respectiva cópia do contrato com 

vigência mínima de um ano; 

 

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. 

9.11.8. 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. 

9.11.9. 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. 

9.11.10. 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. 

9.11.11. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.11.12. 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. 

9.11.13. 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.  

9.11.14. 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. 

9.11.15. 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. 

9.11.16. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.11. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

10.11.1. 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. 

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

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

instrumento convocatório.  

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

vencedor, para fins de pagamento.  



 

10.12. 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. 

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

Contratada. 

10.13.  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). 

10.13.1. 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. 

10.14.   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. 

10.15.   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. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.11. 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. 

11.12. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.12.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.12.3. 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. 

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

aproveitamento.  

11.14. 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 úteis, 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 24 meses, prorrogáveis 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. 

19.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa 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 10 % (dez por cento) 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@itamaraty.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 poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

Esplanada dos Ministérios, bloco H, anexo I, sala 811, Brasília-DF, CEP 70.170-900, nos 

dias úteis, no horário das 9 horas às 6 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 (contendo, inclusive, Modelo de Termo de 

Ciência de Sigilo e Modelo de Proposta de Preços). 

22.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

 

Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. 

 

 

Augusto César Teixeira Leite 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Referência: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019 

 

 

 

 

 

1.1 Contratação de empresa para prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO (TIC), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Termo de Referência. 

 

 

 

2.1. Bens e serviços que compõem a solução 

2.1.1 A prestação dos serviços pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ocorrerá na forma de 

assinaturas para acesso a Bases de Conhecimentos (BC), contendo pesquisas primárias e 

interpretação de tendências, bem como serviços complementares de apoio à consulta, 

interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases ao cenário dos seus 

clientes. 

2.1.2 A licitação será dividida em 3 (três) itens, formando um lote único, conforme tabela a 

seguir: 

 

  

Item Serviço 

 

Código 

CATSER 

Unidade 

de 

Medida 

Qtde Valor 

Unitário 

em Ano 1 

em R$ 

Valor total 

por Ano  

 Grupo 

  Único 

1 

Licença de 

atuação 

Estratégica 

“Tipo 1” 

27332 Licença 

nominal 

2 

297.873,88 595.747,76 

  

2 

Licença de 

atuação 

Estratégica 

“Tipo 2” 

27332 Licença 

nominal 

4 

297.873,88 1.191.495,52 

  

3 

Licença de 

Arquitetura 

Tecnológica 

do “Tipo 3 

(para até 5 

profissionais 

técnicos) 

27332 Licença 

nominal 

2 

203.432,21 406.864,42 

Valor Total por Ano R$ 2.194.107,70 

Valor MENSAL em R$ 182.842,30 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 
 



 

Tabela 1 – Descrição da Solução 

 

2.1.3 O quantitativo inicial de assinaturas foi dimensionado de acordo com a necessidade de 

provimento de acesso a conteúdo relevantes e aplicáveis aos níveis estratégico, especializado e 

operacional, cobrindo assim a cadeia de atuação dos gestores de Tecnologia da Informação da 

DTIC e aos analistas da DINFOR.  

2.1.4 As licenças nominais de acesso à base de conhecimento permitem o acesso às Bases de 

pesquisas primárias e interpretação de tendências, bem como serviço especializado 

complementar de apoio à consulta, análise, interpretação e aplicação das informações contidas 

nas referidas bases, para apoio aos gestores e técnicos do MRE. Serão atendidos o o Diretor do 

DTIC, o Chefe da Divisão de Políticas de Tecnologia da Informação (DINFOR), o Subchefe da 

DINFOR, o Coordenador de Infraestrutura, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, o 

Coordenador de Inovação, e até 10 (dez) servidores dos demais setores do DTIC/DINFOR. O 

foco na DINFOR se deve ao fato de ser esta a Divisão responsável pela aplicação da maior parte 

dos recursos de investimentos e custeio em TIC do MRE, especialmente nas áreas de 

infraestruturas de redes, desenvolvimento de sistemas e telecom. 

2.1.5 Por aconselhamento imparcial, entende-se que CONTRATADA deve oferecer ao MRE 

orientações pautadas na equidade e isenção dos seus analistas em relação aos produtos, 

tecnologias ou empresas analisadas, dando tratamento igual às mesmas, exercendo suas análises 

de forma objetiva, transparente e independente do interesse de terceiros. A CONTRATADA, 

portanto, não poderá possuir qualquer tipo de contrato comercial de revenda ou representação 

de produtos de software ou hardware, ou mesmo serviços de implantação e/ou manutenção dos 

produtos de qualquer natureza fornecidos pelas empresas analisadas. 

2.1.6 Não incidem, sobre o objeto da contratação, as vedações elencadas nos artigos 3º, 4º e 

5º da IN SGD/ME nº 1/2019. 

2.1.7 A presente contratação atende às orientações da Secretaria de Governo Digital do 

Ministério da Economia e do TCU. 

 

2.2. Da Classificação dos Serviços e Forma de Seleção do Fornecedor 

2.2.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em 

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

sua forma eletrônica.  

2.2.2. 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. 

2.2.3. 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. 

 

 

 

 

 

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
 



São exemplos de atribuições do Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação (DTIC), 

nos termos da política institucional de tecnologia da informação, prover e administrar os meios 

e sistemas corporativos para tratamento da informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Cabe, ainda, ao Departamento, coordenar todas as atividades relacionadas com tecnologia da 

informação e comunicação no âmbito do Ministério, inclusive promover a capacitação de 

servidores em informática e o atendimento aos usuários, de modo a assegurar o melhor uso dos 

sistemas disponíveis.  

Diretamente subordinada ao DTIC, compete à Divisão de Políticas de Tecnologia da 

Informação (DINFOR) o planejamento, a implantação e a manutenção dos projetos de 

modernização dos sistemas corporativos de tecnologia da informação e comunicação do MRE; 

o acompanhamento da implantação de projetos departamentais da área de tecnologia da 

informação; a definição dos padrões técnicos para assegurar a integração dos sistemas 

corporativos com os sistemas departamentais, bem como as normas de segurança aplicáveis a 

todos os sistemas informatizados do Ministério; o gerenciamento dos ativos de rede (LAN e 

WAN) e do banco de dados corporativo, e a manutenção dos equipamentos sob sua 

responsabilidade; o desenvolvimento e manutenção da infraestrutura da "intranet" do 

Ministério; a prestação de apoio técnico ao portal institucional do Ministério na Internet e, 

quando tecnicamente possível, aos sistemas de uso departamental. Para tanto, a Divisão conta 

com os setores de Infraestrutura, Desenvolvimento de Sistemas, Serviços e Central de 

Atendimento.  

Esses desafios representam uma oportunidade para o MRE modernizar seus processos de 

negócio e aprimorar sua atuação em termos de produção do conhecimento e também de 

salvaguarda de assuntos de interesse do Estado brasileiro.  

Neste momento, em que estão sendo exigidos da DINFOR conhecimentos e maior atuação em 

áreas que requerem uma constante atualização de tecnologias e técnicas apuradas de tratamento 

de dados, é prudente que sejam tomadas as melhores decisões no menor espaço de tempo, a fim 

de dar resposta efetiva às necessidades da Instituição, em obediência ao princípio da 

oportunidade. Nesse contexto, é possível citar, ao menos, alguns temas, ligados a decisões 

estratégicas, que precisam de um amplo conhecimento, tanto de mercado quanto de novas 

tecnologias, para que possam produzir os resultados esperados: i) Transformação Digital do 

atendimento aos clientes externos; ii) Modernização dos processos internos por meio do uso de 

tecnologia; iii) Análise de grandes volumes de dados; iv) Contratações de produtos e serviços 

com custos significativos; e v) Segurança cibernética. 

A Transformação Digital refere-se ao uso de ferramentas de TIC para tornar mais simples e ágil 

o acesso dos cidadãos aos serviços prestados pelo MRE. Impulsionada diretamente pela 

Presidência da República e pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, a 

Transformação Digital no MRE tem foco nos serviços consulares, conforme estabelecido pelo 

Plano de Transformação Digital assinado em dezembro de 2019. 

A modernização dos processos internos visa a utilizar as ferramentas oferecidas pela Tecnologia 

da Informação para tornar mais ágil a tomada de decisões e a tramitação dos processos 

administrativos. A demanda por modernização é particularmente intensa em razão do atual 

contexto de redução dos concursos e envelhecimento do quadro de servidores, que significa que 

um número cada vez mais reduzido de servidores deverá atender a uma demanda cada vez 

maior. 

A análise de grandes volumes de dados (big data) e a aplicação de Business Intelligence (BI) 

são técnicas já consagradas no mercado e empregadas comercialmente por grandes empresas. 

Com a expansão de dispositivos móveis e a popularização de redes sociais, a quantidade de 



dados digitais disponíveis em fontes abertas é impossível de ser processada sem os 

equipamentos, softwares e técnicas adequados, capazes de cruzar informações de diferentes 

origens para produzir conhecimento útil para a tomada de decisões. 

A manutenção e a modernização da infraestrutura de TIC que atende todo o Ministério envolve 

contratos de valores significativos quando se considera o orçamento de investimento do MRE. 

Essas contratações de bens e serviços são necessárias para manter o ambiente operacional e 

atingem cifras consideráveis para garantir a redundância e a disponibilidade, incluindo a 

contratação de suporte técnico com níveis de serviço rígidos, para boa parte das soluções de 

TIC colocadas à disposição dos usuários.  

A disciplina de segurança cibernética tem recebido atenção crescente nos últimos anos em 

virtude da rápida expansão de ameaças virtuais, especialmente Ransomwares e códigos 

maliciosos que exploram vulnerabilidades em softwares. No caso do MRE, essa ameaça é ainda 

maior em razão da natureza dos dados mantidos pelo órgão, de potencial interesse para atores 

estatais.  

Esses temas, transformação digital, análise de grandes volumes de dados, contratações de bens, 

inteligência cibernética e serviços de TIC, não representam toda a atuação da DINFOR, são 

apenas uma amostra dos desafios que se afiguram em face da estratégia adotada pelo MRE, que 

envolvem tecnologia e que estão alinhados ao Planejamento Institucional.  

Conforme estabelecido pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(PDTIC) em vigor, os objetivos estratégicos da DINFOR são (i) prover infraestrutura física 

para os serviços de tecnologia da informação do MRE, (ii) garantir a segurança da informação, 

(iii) aperfeiçoar a Governança de TI do MRE, (iv) desenvolver e manter os sistemas 

corporativos do MRE, (v) melhorar a qualidade dos serviços de TI prestados pelo MRE a seus 

usuários e (vi) prestar serviços de tecnologia nas áreas consular, de cooperação técnica e de 

promoção comercial. Isso demonstra o papel crescente que a tecnologia da informação 

representa para o êxito organizacional do MRE, em que cada vez mais a tecnologia deixa de 

ser mera atividade de suporte para se assumir um papel central na transformação do órgão. 

Apesar das responsabilidades atribuídas ao DTIC e à DINFOR, as equipes de servidores de 

ambos não possuem capacitação suficiente, para assessorar, com qualidade, a administração do 

Itamaraty a fazer frente aos desafios de modernização e de transformação digital. Embora já 

seja bastante comum, nas áreas de TIC, que gestores contem com consultoria de empresa 

especializada, o MRE ainda não conta com esse tipo de assessoria. Não tê-la, entretanto, 

corresponde a tomar más decisões. 

Diante da importância que a tecnologia assume no recente cenário de atuação do MRE, é 

necessária a viabilização na contratação de serviço de assessoramento/orientação para dar 

suporte à atividade de Governança de TIC. O objetivo da ação é proporcionar aos gestores e 

analistas do DTIC e da DINFOR acesso a i) uma base de conhecimentos com informações 

consolidadas não apenas de mercado, mas de tendências e tecnologias, e ii) acesso a 

especialistas com experiência em diferentes áreas de tecnologia. 

O processo de decisão baseia-se na quantidade e qualidade das informações colhidas e 

verificadas sobre um determinado produto ou serviço oferecido no mercado. Entre todas as 

condições encontradas que determinam as informações na tomada de decisão pelo gestor está 

o processo da informação, como a informação é tratada, ordenada e manipulada 

A contratação, portanto, deve oferecer aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC), incluindo serviços especializados de análise, bem como acesso a bases 

de conhecimento de pesquisas em TIC e serviços complementares de apoio a consulta, 

interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases. 



 

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais 

 

Considerando tratar-se de contratação de pesquisa e aconselhamento em tecnologia da 

informação e comunicação (TIC), além de acesso a bases e serviços correlatos, esta contratação 

visa a dar suporte a todos os planos estratégicos do MRE, ou seja, encaixa-se praticamente em 

todo o PDTIC, por ser suporte à tomada de decisão de consultoria capaz de aconselhar nas 

melhores soluções. Dessa forma, o alinhamento estratégico e ao PDTIC segue as tabelas 

abaixo: 

 

 

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS 

ID Objetivos Estratégicos 

N1 Prover infraestrutura para os serviços de tecnologia da informação do MRE. 

N2 Garantir a segurança da informação 

N3 Aperfeiçoar a Governança de TI do MRE 

N4 Desenvolver e manter os sistemas corporativos do MRE 

N5 Melhorar a qualidade dos serviços de TI prestados pelo MRE a seus usuários 

N6 
Prestar serviços de tecnologia nas áreas consular, de cooperação técnica e de 

promoção comercial 

 

 

 

ALINHAMENTO AO PDTIC <2019-2021> 

ID 
 Meta do PDTIC 

associada 
ID Ação do PDTIC 

M1.2 

Manter infraestrutura 

de TIC, inclusive 

monitoramento 

A1.2.2 

Executar projetos de  

aperfeiçoamento da infraestrutura física, 

incluindo a aquisição de equipamentos e 

softwares para diagnóstico de redes, de 

gerenciamento de ativos de rede e 

controle de acesso 

A1.2.7 

Adquirir e implantar software de 

monitoramento de operação com auxílio 

de Inteligência Artificial (AIOps) 

A1.2.11 

Adquirir e implantar de softwares de 

produtividade para usuários (nuvem, 

edição compartilhada, agendamento, 

controle de tarefas etc)   

M1.6 
Prover licenças de 

softwares 
A1.6.1 

Garantir o licenciamento dos softwares 

Microsoft   

M1.8 

Aumentar a 

conformidade da TI dos 

postos e a efetividade 

da gerência regional 

A1.8.1 

Publicar check list no GATI relacionado 

à conformidade das estruturas de TI dos 

postos. O documento servirá como base 

para auditoria posterior dos gerentes 

regionais. 

M1.11 

Atender às 

necessidades de TI dos 

postos no exterior 

A1.11.1 
Adquirir equipamentos e licenças de 

software 



M2.7 

Desenvolver plano de 

gestão de 

continuidade de 

negócios 

A2.7.1 
Elaborar Plano de Gestão de 

Continuidade de Negócios 

M3.2 
Aprimorar os processos 

de gestão de TI 
A3.2.1 

Implantar processo de gestão de 

configuração de serviços de TI 

M3.3 

Racionalizar as 

atividades da área de TI 

para melhoria do 

padrão de qualidade 

A3.3.1 
Definir menu de 

serviços 

M3.4 

Criação do Guia de 

Administração de TI 

dos postos (GATI) 

A3.4.1 
Manter Guia de Administração de TI 

(GATI)   

M3.6 

Definir política 

institucional de 

controle de acesso a 

recursos e serviços de 

TIC 

A3.6.1 

Publicar norma de controle de acesso a 

recursos e serviços de TIC do Comitê de 

SIC 

M4.4 

Aperfeiçoar o processo 

de desenvolvimento de 

software 

A4.4.1 
Atualizar a metodologia de 

desenvolvimento de sistemas 

A4.4.3 

Implantação de ferramentas de DevOps 

que permitam acelerar o diagnóstico de 

problemas em sistemas e infraestrutura 

M5.4 

Aprimorar a qualidade 

dos serviços de TI 

prestados pela 

DINFOR 

A5.4.1 
Implantar medidas de melhoria contínua 

em todos os níveis de atendimento 

M6.2 

Manter os sistemas 

internos da área 

consular 

A6.2.1 

Manter contrato para hospedagem e 

manutenção do Sistema Consular 

Integrado nos postos no exterior e 

Autoridade certificadora 

 

 

 

ALINHAMENTO AO PAC <2021> 

Item Descrição 

21148 

Consultorua e assessoria – Tecnologia Informação. Serviços de pesquisa e 

aconselhamento imparcial em tecnologia da informação, prestados por meio de 

acesso a bases de dados. 

 

 

 



3.3. Estimativa da Demanda 

 

 

3.3.1. A quantidade de assinaturas foi dimensionada de acordo com a necessidade de 

provimento de acesso a conteúdos relevantes e aplicáveis aos níveis estratégico, tático e 

operacional, cobrindo assim todas as dimensões da atuação da DINFOR. O total de 

assinaturas a contratar será de 8 (oito), conforme a tabela de distribuição abaixo. Não 

obstante isso, a distribuição das licenças poderá ser alterada por deliberação do DTIC.  

 

Nível Tipo de assinatura Público-Alvo Quantidade 

Estratégico Licença de Atuação 

Estratégica do “Tipo 1” 

Assinatura de apoio e 

aconselhamento para um 

usuário executivo titular de TIC, 

incluindo acesso a um 

conselheiro executivo, acesso a 

analistas e a bases de 

conhecimentos sobre aspectos 

estratégicos de TIC e sobre o 

relacionamento entre TIC e o 

negócio, bem como às bases de 

conhecimento destinadas ao 

nível de atuação gerencial. 

Diretor do DTIC 

Chefe da DINFOR 

2 

Tático Licença de Atuação 

Estratégica do “Tipo 2” 

Assinatura de apoio e 

aconselhamento para um 

usuário executivo 

substituto/adjunto do executivo 

titular, incluindo acesso a um 

conselheiro executivo, a 

analistas e a bases de 

conhecimento sobre aspectos 

estratégicos de TIC e sobre o 

relacionamento entre TIC e 

negócio, bem como às bases de 

conhecimento destinadas ao 

nível de atuação gerencial. 

Subchefe da DINFOR 

Coordenador de Infraestrutura 

Cooordenador de Desenvolvimento 

de Sistemas 

Coordenador de Inovação – 

Governo Digital 

4 

Operacional Licença de Arquitetura 

Tecnológica do “Tipo 

3” 

Assinatura de apoio e 

aconselhamento para até 5 

(cinco) usuários, incluindo 

acesso a analistas e a bases de 

conhecimento sobre 

características técnicas 

referentes à implementação de 

produtos e tecnologias nos 

diversos segmentos da área de 

tecnologia da informação e 

Comunicação (TIC). 

Até 10 servidores do 

DTIC/DINFOR por licença 

2 

 

3.3.2. Também, considerando os novos desafios que se apresentam para a área de TI do MRE 



para os próximos anos, em função da jornada de transformação digital e direcionamento do 

foco da TI na melhoria dos serviços prestados, considera-se importante que a vigência inicial 

da contratação não seja inferior a 2 anos. Esse é o horizonte do Plano de Transformação Digital 

do MRE, assinado pelo SG e pela Secretaria de Governo Digiral (SGD) do Ministério da 

Economia em dezembro último. Como esse Plano implica na recontratação dos serviços de 

infraestrutura, desenvolvimento de sistemas e atendimento ao usuário dos sistemas utilizados 

pela área consular, atualmente prestados pelo SERPRO, será importante termos o 

aconselhamento de uma empresa independente para nos ajudar a fazer a nova contratação e a 

navegar pelo período de transição. Colateralmente, há ganho para eficiência administrativa e 

financeira. Por isso, a vigência inicial ideal da contratação seria de 24 meses, prorrogáveis até 

o limite de 60 meses. 

 

 

3.4. Parcelamento da Solução de TIC 

3.4.1. A decisão de realizar ou não o parcelamento passa necessariamente pela análise dos 

prejuízos que podem advir da pulverização excessiva da execução de um determinado objeto, 

seja sob o ponto de vista da gestão como do ponto de vista da perda de economia de escala. 

 

3.4.2. O MRE já realiza suas contratações de serviços de TIC procurando segmentá-las de 

acordo com a natureza dos serviços prestados. Fracionar essa contratação — que, vale 

relembrar, tem um objeto único —, significará dificuldades de gestão dos contratos, perda de 

economia de escala e redução da eficácia do serviço prestado, pois busca-se ao mesmo acesso a 

bases de dados de informações sobre o mercado e aconselhamento direto com base na 

interpretação dessas informações. O prestador de serviços que interpreta os dados deverá ser a 

mesma empresa que produz e compila esses dados. Portanto, não há possibilidade  técnica de 

realização dos  serviços  por prestadores distintos. 

 

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados 

3.5.1 A solução de tecnologia escolhida com o assessoramento da Contratada é a que melhor 

se adequa com relação aos requisitos de tempestividade das iniciativas conduzidas pela 

DINFOR, aos requisitos técnicos de domínio técnico dos  temas a serem avaliados, bem como 

possibilita uma avaliação independente dos temas. 

3.5.2 O apoio de empresas especializadas em pesquisa, análise, indexação e disponibilização 

de informações de suporte à tomada de decisões estratégicas em TIC pode fornecer o apoio 

necessário aos gestores para reduzir o nível de incerteza e o risco dessas decisões, por meio de 

fontes confiáveis de informação, bem como de ferramentas, técnicas e metodologias para sua 

compreensão e utilização. 

3.5.3 Na prática, tal apoio se dará por meio de assessoria ao processo decisório estratégico da 

Governança de TI, por meio do acompanhamento das tendências de mercado, indicação de 

melhores práticas, estudos e orientações sobre a seleção de tecnologias e, por fim, validação de 

decisões tecnológicas adotadas. 

3.5.4 A solução escolhida trará maior segurança às estratégias com aspectos relacionados à 

tecnologia adotada, com possibilidade de aprofundamento da questão tecnológica, além das 

questões mais gerais de melhoria da experiência dos clientes internos e externos do Ministério, 

bem como possibilitará um diálogo mais aprofundado sobre tendências e boas práticas de TIC 

para o modelo de continuidade de negócios. 

3.5.5 Em relação aos benefícios desejados, temos: 

3.5.5.1 Almeja-se uma maior eficiência na condução dos projetos técnicos e/ou de contratação, 

uma vez que toda a base de conhecimento a ser provida pela Contratada, bem como o 

aconselhamento de profissionais especializados em cada tema, possibilitam a obtenção de 



resultados mais rápidos e com menor risco com relação às soluções de TIC; 

3.5.5.2 Espera-se, também, maior economicidade nos projetos de TIC, seja pelo menor custo 

operacional em sua condução, seja pelo aumento da eficácia das soluções. Ademais, dentre os 

serviços solicitados, inclui-se análises e estudos de custos, orçamentos e níveis de serviço de 

TIC, com base nas quais espera-se aumentar a eficiência das contratações e reduzir os custos 

globais; 

3.5.5.3 É ansiado, igualmente, que o serviço atue continuamente como suporte nas decisões da 

Administração, tendo como foco o alinhamento da estratégia de TIC com o planejamento 

estratégico do MRE, especialmente por meio do aconselhamento da DINFOR e do DTIC em 

seus projetos de TIC, a fim de maximizar o retorno sobre os investimentos realizados, bem como 

por meio de apoio na evolução da maturidade em governança de TIC. 

 

 

 

 

4.1. Requisitos de Negócio 

 

O processo de decisão baseia-se na quantidade e qualidade das informações colhidas e 

verificadas sobre um determinado produto ou serviço oferecido no mercado. Dessa forma, a 

contratação tem o objetivo de reduzir os riscos na tomada de decisões envolvendo investimentos 

em tecnologia e também na escolha mais adequada de soluções tecnológicas para atender às 

necessidades do MRE. Neste sentido, a contratada deve orientar o órgão nos seguintes aspectos: 

4.1.1 Evitar aquisições de produtos em fase final do seu ciclo de vida, por meio do 

monitoramento constante do mercado de TI para identificar as novas ondas de inovação, 

a fim de alertar o MRE sobre quais tecnologias e produtos encontram-se em vias de 

serem descontinuados; 

4.1.2 Indicar quais tecnologias estão no seu estágio de menor risco para adoção, considerando 

o seu o ciclo de amadurecimento, pois o mercado de TI, marcado pela inovação, é 

constantemente inundado por lançamentos de soluções e tecnologias que apresentam 

nível baixo de imaturidade e por isso representam riscos e desafios em sua adoção.  

4.1.3 Essa é uma das diretrizes estabelecidas pelo o anexo de orientações para 

elaboração/ajuste de especificações técnicas de ativos de TI, vinculado à Portaria 

MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, em cumprimento ao disposto nos incisos II e III 

do artigo 1º da Portaria SLTI/MP nº 86, de 24 de setembro de 2014, segundo a qual para 

se garantir economicidade nas aquisições de ativos de TI, deve-se buscar definir as 

especificações técnicas de modo a posicionar a aquisição adequadamente dentro do ciclo 

de vida do bem, evitando-se soluções posicionadas nas fases de lançamento e 

substituição (fim do ciclo de vida)1. 

4.1.4 Apresentar prognósticos de TI para planejar e antecipar estratégias, a fim de reduzir o 

risco de decisões equivocadas. Os prognósticos, análises e avaliações realizados pela 

Contratada devem ser imparciais e reconhecidos internacionalmente por serem 

elaborados por metodologias formais, testadas, robustas e reconhecidas; 

4.1.5 Revelar para que servem as tecnologias, onde devem ser usadas, quais benefícios 

apresentam  para os clientes, e indicar em que situações devem ser empregadas. Com 

 
1  https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/orientacoes_ativos-de-tic-v-4.pdf 

 
4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 



essas informações os analistas, gestores e dirigentes de TI do MRE poderão encurtar o 

processo de escolha e obter melhores subsídios para decisão de adoção de diferentes 

tecnologias;  

4.1.6 Uma vez decidida a adoção de uma determinada tecnologia, tem início o processo de 

pesquisa acerca dos principais produtos e fornecedores daquela tecnologia. A Contratada 

deve prover rotineiramente relatórios de prospecção para vários produtos e fornecedores, 

cobrindo amplamente os mercados de TI. O acesso a esse trabalho reduzirá o esforço da 

equipe do MRE na busca por produtos e fornecedores a serem contatados e cotados. Da 

mesma forma, o MRE também utilizará essas informações para montar a estratégia de 

sua área de negócios para ofertar novas soluções e serviços; 

4.1.7 A contratação deve disponibilizar à equipe de TI informações rápidas e atualizadas a fim 

de reduzir o tempo de resposta da Divisão a novos desafios causados por mudanças 

abruptas no mercado de TI. Além disso, o assessoramento da Contratada não deve se 

limitar à escolha da tecnologia, devendo-se se estender ao aconselhamento de como a 

tecnologia deve ser gerenciada, ajudando consultivamente o MRE a compor as equipes 

adequadas para geri-las. Com isso, espera-se aumentar a produtividade da equipe de TI.  

4.1.8 A equipe de analistas da Contratada deve possuir alcance global, de maneira a cobrir 

diferentes produtos e fornecedores de TI, bem como os diferentes contextos dos 

principais mercados em que o MRE possui postos. Esses analistas devem entrevistar 

fornecedores, avaliar produtos, realizar pesquisas com usuários, avaliar balanços, 

interagir com redes de peritos em outras empresas e universidades, participar de 

congressos e outras atividades para comporem os melhores julgamentos e disponibilizá-

los ao MRE. 

 

4.1.9 É essencial ainda que o serviço contemple: 

• Apoio ao processo decisório estratégico; 

• Acompanhamento das tendências de mercado; 

• Indicação de melhores  práticas; 

• Orientações para a seleção de tecnologias; 

• Validação de decisões tecnológicas adotadas; 

• Conhecimentos especializados; 

• Apoio na realização de diagnósticos técnicos compreendendo 

as fases de levantamento das informações, análise e impactos; e 

• Aconselhamento imparcial. 

4.1.9.2 Faz-se necessário que o serviço suporte os níveis estratégico e tático da DINFOR, ou 

seja, o Diretor do DTIC, o Chefe e o Subchefe da Divisão de Tecnologia da Informação, e os 

Chefes dos Setores de Desenvolvimento, Infraestrutura e Atendimento, bem como os Líderes 

de Equipe e servidores envolvidos diretamente em projetos priorizados pelo nível estratégico. 

4.1.9.3 Não foram identificadas práticas de sustentabilidade que devam ser seguidas para esta 

contratação. 

4.1.9.4 A duração inicial do contrato deve ser de 24 (vinte e quatro) meses. 

4.1.9.5 A contratação não demanda a necessidade de transição contratual, pois não há contrato 

de igual teor vigente no MRE. Também não haverá necessidade de transferência de 

conhecimento, tecnologias ou técnicas empregadas ao final desta contratação. 

4.1.9.6 O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá declarar que tem 



pleno conhecimento das condições necessárias para prestação do serviço. 

4.1.9.7 O início da prestação dos serviços deve ocorrer em até 30 dias após a assinatura do 

contrato e deve contemplar: 

4.1.9.8 A liberação de acesso, via Browser, à base de conhecimento disponibilizada via Internet; 

4.1.9.9 Reunião inicial com o preposto da Contratada para definição do cronograma de atuação 

da empresa no que tange ao aconselhamento em TIC; 

4.1.9.10 Qualquer entrega física de serviços deverá ser realizada na Sede do MRE, no St. de 

Administração Federal Sul Q 1 - Brasília, DF, 70297-400, no período das 08 às 12 horas e das 

14 às 17 horas, em dias úteis;  

 

4.2. Requisitos de Capacitação 

4.2.1 Não será necessário capacitação para utilização da solução CONTRATADA. 

 

 

4.3. Requisitos Legais 

 

4.3.1  Lei Complementar n° 123/2006.  

4.3.2  Lei n° 8.666/1993. 

4.3.3  Lei nº 10.520/2002. 

4.3.4  Lei nº 8.078/1990. 

4.3.5  Lei nº 9.784/1999. 

4.3.6  Decreto n° 7.892/2013. 

4.3.7  Decreto nº 10.024/2019. 

4.3.8  Decreto nº 8.538/2015. 

4.3.9  Instrução Normativa nº 1/2019. 

4.3.10 Instrução Normativa nº 01/2010. 

4.3.11 Instrução Normativa nº 73/2020. 

 

 

4.4. Requisitos  de Manutenção 

4.4.1 Durante a vigência contratual, a CONTRATADA deverá prestar o serviço cumprindo 

os requisitos deste Termo de Referência. 

 

 

4.5. Requisitos Temporais 

4.5.1.1 Prazos de execução 

4.5.1.2 A CONTRATADA deverá liberar o acesso à base de conhecimento em, no máximo, 30 

(trinta) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato. 

4.5.1.3 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 

indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da 

CONTRATANTE. 

4.5.1.4 Havendo pedido de prorrogação do prazo de início da execução, este somente será 

concedido nas hipóteses previstas no Art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/1993, em caráter excepcional 

e sem efeito suspensivo, e deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 1 

(um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela 



CONTRATADA. 

 

 

4.6. Requisitos de Segurança 

4.6.1 Todos os serviços implantados e suportados pela CONTRATADA devem seguir as 

seguintes normas de Segurança de Informação, assim como suas sucedâneas e eventuais 

outras normas de segurança que se apliquem, ainda que editadas futuramente. 

4.6.1.1 Portaria nº 2.042/2017 - Política de Segurança da Informação e das Comunicações MRE; 

4.6.1.2 NC03/IN04/SE/MRE - Controles de acesso relativos à Segurança da Informação e 

Comunicações do MRE; 

4.6.1.3 Código de Conduta do MRE. 

 

 

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 

4.7.1 Não haverá impacto ambiental decorrente da contratação. 

 

 

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 

4.8.1 Não aplicável em razão da natureza do objeto. 

 

 

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementação 

4.9.1 Não aplicável em razão da natureza dos serviços. 

 

 

4.10. Requisitos de Implantação 

4.10.1 Não aplicável em razão da natureza do objeto. 

 

 

4.11. Requisitos de Garantia 

4.11.1 Não aplicável em razão da natureza dos serviços. 

 

4.12. Requisitos de Experiência Profissional 

4.12.1 Os profissionais responsáveis por atender ao Ministério das Relações Exteriores deverão 

ter comprovada experiência e conhecimento na área, com o intuito de atender às demandas da 

área responsável.  

 

 

4.13. Requisitos de Formação da Equipe 

4.13.1 Não aplicável em razão da natureza do objeto. 

 

 

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho 

4.14.1 A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura do contrato. 

4.14.2 A confirmação do recebimento das licenças por parte da CONTRATANTE está descrita 



no item 7.2 deste Termo de Referência. 

 

 

4.15. Requisitos de Segurança da Informação 

4.15.1 A CONTRATADA deverá obedecer aos critérios, padrões, normas e procedimentos 

operacionais adotados pela CONTRATANTE. 

4.15.2 Não veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem autorização, por escrito, 

da CONTRATANTE. 

4.15.3 Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc., sem a 

anuência expressa e por escrito da CONTRATANTE. 

 

 

4.16. Requisitos Tecnológicos 

4.16.1 Os requisitos tecnológicos estão detalhados no Anexo I deste Termo de Referência. 

 

 

4.17. Outros requisitos aplicáveis 

 

4.17.1. Da Subcontratação 

 

4.17.1.1. Não será admitida a subcontratação do objeto do contrato. 

 

 

4.17.2. Alteração Subjetiva 

4.17.2.2.  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. 

 

 

 

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE 

5.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, 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; 

5.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

5.1.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

 
5. RESPONSABILIDADES  



estabelecidas neste Termo de Referência , no Edital e em seus anexos; 

5.1.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 

pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.  

5.1.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

5.1.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

5.1.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

5.1.6.3 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. 

5.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

5.1.8 Proporcionar as facilidades necessárias à boa execução do contrato, observadas as 

Normas de Segurança Corporativa vigentes; 

5.1.9 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da contratada que ensejaram 

sua contratação; 

5.1.10 Permitir o acesso dos representantes ou prepostos da contratada ao local de execução, 

diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 

5.1.11 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada 

com relação ao objeto desta contratação; 

5.1.12 Não revelar, copiar, duplicar, reproduzir, autorizar ou permitir a utilização por terceiros 

dos softwares licenciados para o seu uso; 

5.1.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

5.1.14 Após a assinatura do contrato, nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e 

Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos. 

5.1.15 Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a 

proposta aceita, conforme inspeções realizadas. 

5.1.16 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando 

aplicável. 

5.1.17 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos pre- 

estabelecidos em contrato.  

5.1.18 Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 

fornecimento da solução de TIC. 

5.1.19 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos da CONTRATADA às 

dependências da CONTRATANTE relacionadas à execução do contrato. 

5.1.20 Promover os pagamentos em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta 

bancária indicada pela CONTRATADA, após o ateste da Nota Fiscal.  

5.1.21 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 



obrigações contratuais. 

5.1.22 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. 

5.1.23 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos. 

5.1.24 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento 

de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência. 

5.1.25 Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por 

parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável. 

 

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA 

5.2.1  Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá 

responder pela fiel execução do contrato; 

5.2.2 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do 

Contrato, inerentes à execução do objeto contratual; 

5.2.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou 

dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação 

contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o 

acompanhamento da execução dos serviços pela contratante; 

5.2.4 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; 

5.2.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

5.2.6 Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta 

por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento 

da solução de TIC; 

5.2.7 Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento 

da solução de TIC durante a execução do contrato; e 

5.2.8 Ceder 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, os modelos de dados e as bases de dados à Administração; 

5.2.9 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, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas 

neste Termo de Referência e em sua proposta; 

5.2.10 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 ou dos materiais empregados; 

5.2.11 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; 

5.2.12 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 



executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5.2.13 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 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

5.2.14 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada 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 a Fazenda Municipal ou Distrital 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;   

5.2.15 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;  

5.2.16 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. 

5.2.17 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 empreendimento. 

5.2.18 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. 

5.2.19 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. 

5.2.20 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. 

5.2.21 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

5.2.22 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; 

5.2.23 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.2.24 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. 

5.2.25 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

5.2.26 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. 

5.2.27 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 

5.2.28 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: 

5.2.28.1 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; 

5.2.28.2 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. 

 

5.3. Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços 

 

5.3.1. Esta contratação não se fará por Sistema de Registro de Preços. 

 

 

6.1. Rotinas de Execução 

6.1.1 Em até 10 dias após a assinatura do contrato, a CONTRATADA agendará reunião com 

a DINFOR para apresentar a documentação descrita neste Termo de Referência. 

6.1.2 A prestação dos serviços deverá ser iniciada em no máximo 10 (dez) dias corridos após 

a emissão da Ordem de Serviço Inicial. 

6.1.3 Os serviços serão prestados mediante assinaturas anuais para acesso às bases de 

conhecimento, chamados para esclarecimento de dúvidas por meio de telefone ou correio 

eletrônico, e participação em eventos realizados no território nacional ou no exterior. 

6.1.4 O fornecimento ou disponibilização de informações deverá ocorrer por intermédio da 

respectiva assinatura, que permitirá o acesso dos usuários licenciados às bases de conhecimento 

e seus autores. 

6.1.5 As assinaturas (licenças) deverão permanecer vigentes durante a vigência do contrato, 

contado a partir da comprovação da liberação dos serviços. 

6.1.6 Procedimentos relativos a encaminhamento, controle de solicitações e prazos constam 

do item 7.3 deste Termo de Referência. 

 

6.1.7  Papeis e responsabilidades da CONTRATANTE e contratada na execução contratual 

6.1.7.1 Preposto - É o representante da contratada, responsável por acompanhar a execução 

contratual e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, 

diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e 

administrativas referentes ao andamento contratual. 

6.1.7.2 Fiscal técnico do contrato - É o servidor representante da área de tecnologia da 

informação da CONTRATANTE, responsável pela fiscalização dos aspectos técnicos 
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da contratação e pelas seguintes atribuições:  

6.1.7.3 Confecção e assinatura do termo de recebimento provisório quando da entrega do objeto; 

6.1.7.4 Avaliação da qualidade dos serviços realizados e de justificativas existentes, a partir da 

aplicação das listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos; 

6.1.7.5 Verificação da manutenção das obrigações assumidas pela contratada que ensejaram a 

contratação, referentes aos critérios de habilitação e qualificação técnica; 

6.1.7.6 Identificação das ocorrências de não conformidade com os requisitos estabelecidos. 

6.1.7.7 Verificação de aderência aos termos contratuais; 

6.1.7.8 Verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de 

pagamento. 

6.1.7.9 Confecção e assinatura do termo de recebimento definitivo, para fins de 

encaminhamento para pagamento com base nas informações produzidas; 

6.1.7.10 Verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da 

contratação. 

6.1.7.11 Encaminhamento de indicação de sanções para Área Administrativa da 

CONTRATANTE; 

6.1.7.12 Autorização para emissão de nota(s) fiscal(is), a ser(em) encaminhada(s) ao 

preposto da contratada; 

6.1.7.13 Encaminhamento à Área Administrativa de eventuais pedidos de modificação 

contratual; 

6.1.7.14 Manutenção do Histórico de Gestão do Contrato, contendo registros formais de 

todas as ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, por ordem histórica; 

6.1.7.15 Aprovação e priorização junto à contratada das demandas de serviços a serem 

atendidas. 

6.1.7.16 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.1.7.17 O(s) representante(s) da Administração anotará(ão) em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle 

6.2.1 A quantidade está descrita na Tabela 1. 

 

6.3. Mecanismos formais de comunicação 

6.3.1. Qualquer notificação, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à 

outra será feita por escrito e considerar-se-á efetuada no momento em que o documento 

for entregue ao destinatário nos endereços indicados no instrumento convocatório e nas 

propostas comerciais dos licitantes; 

6.3.2. Serão considerados mecanismos formais de comunicação a serem utilizados para troca 

de informações entre a CONTRATADA e o MRE todos aqueles definidos pela legislação 

em vigor, tais como e-mail, ofício, carta, fax ou meio informatizado que armazene o 

histórico da tramitação das solicitações e respostas; 

6.3.3. Não serão utilizadas Ordens de Serviço (OS) nessa contratação. Os prazos de entrega 

estão previstos a partir da assinatura do contrato e o pagamento será efetuado 

mensalmente; 

6.3.4. A CONTRATADA deverá prestar, ainda, serviço de atendimento telefônico e serviço 

web para registro e abertura de ocorrências, das quais deverá constar um número de 

registro. Os números de telefones e endereços eletrônicos informados passam a constituir 



mecanismos formais de comunicação. 

 

6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

6.4.1. 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, indepen- dentemente da classificação de sigilo conferida pelA CONTRATANTE 

a tais documentos. 

6.4.2. O Termo de Confidencialidade, contendo declaração de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo 

representante legal da CONTRATADA, e o Termo de Ciência, a ser assinado por todos 

os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação, encontram-

se nos Anexos II e III deste Termo de Referência. 

 

6.5. Controle e Fiscalização da Execução 

 

6.5.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação do serviço, de forma a assegurar seu perfeito 

cumprimento, que será exercido por representante da Contratante; 

6.5.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

6.5.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar 

à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada; 

6.5.4. 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. 

6.5.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 

de forma preventiva, regular e sistemática; 

6.5.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

6.5.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizada. 

6.5.8. Sem prejuízo ao item 7.1.3 deste Termo de Referência, avaliação de desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizados será feita pela CONTRATANTE, de modo 

que  não poderá ser incumbência exclusiva da CONTRATADA; 

6.5.9. O fiscal técnico realizará avaliação com a regularidade suficiente para avaliar e 

aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

6.5.10. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 

Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 



conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

 

 

 

7.1. Critérios de Aceitação 

7.1.1. Mensalmente, o fiscal do contrato fará a verificação do Relatório de Utilização 

Mensal; 

7.1.2. Caso as informações apresentadas sejam julgadas insuficientes, o fiscal do contrato 

fará comunicação à contratada para que proceda com a complementação dos dados e 

informações pertinentes;  

7.1.3. A cada trimestre, um relatório de avaliação deverá ser elaborado pela contratada, 

com a demonstração dos resultados obtidos, a fim de que o MRE possa mensurar o 

retorno do investimento na contratação do serviço de aconselhamento; 

7.1.4. Caso a avaliação demonstre resultados pouco efetivos, uma nova estratégia deve ser 

traçada.  

 

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 

 

7.2.1. Recebimento do objeto 

7.2.1.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/1993, o objeto 

deste contrato será aceito: 

7.2.1.1.1. Provisoriamente, mediante recibo, imediatamente depois de efetuada 

a entrega do objeto, para efeito de posterior verificação de sua conformidade; 

7.2.1.1.2. Definitivamente, mediante Termo de Recebimento Definitivo, em 

até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório. 

7.2.1.2. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

7.2.1.3. Após o recebimento provisório, a fiscalização avaliará as características dos 

serviços prestados, identificando eventuais problemas. Estando em conformidade, será 

efetuado o Recebimento Definitivo. 

7.2.1.4. Se, após o aceite provisório, constatar-se que o serviço foi prestado em 

desacordo com este contrato ou com a proposta, com incorreção, ou incompleto, serão 

interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, após a notificação por 

escrito à CONTRATADA e até que seja sanada a situação. 

7.2.1.5. Os serviços prestados em desacordo com o especificado neste Termo de 

Referência, no Instrumento Convocatório, no Contrato serão rejeitados parcial ou 

totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a refazê-los dentro do 

prazo contratual, sob pena de se considerar atraso na prestação. 

7.2.1.6. O aceite provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do 
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contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

 

 

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 

 

7.3.1. Níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos pelo CONTRATANTE com 

a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os serviços contratados, bem como 

para orientar o pagamento por resultados obtidos. 

7.3.2. A contratação prevê a definição de Níveis de Serviço como meio de aferição das solicitações 

atendidas no prazo. No modelo proposto haverá aferição e avaliação dos níveis de serviço acordados. 

Para a presente contratação, os níveis de serviços indicarão os prazos máximos para garantir um 

atendimento célere às solicitações do MRE. 

7.3.3. Para os níveis de serviço desta contratação, estabelecer-se-ão os tempos máximos para a resposta 

inicial dos chamados das atividades do tipo “Solicitações do MRE”. 

Cálculos de Níveis Mínimos de Serviços Atendidos no Prazo 

Nº 01 - INDICADOR DE PRAZO DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE 
CONSULTAS A ANALISTAS 

Características do 
Indicador 

Descrição 

1. Finalidade Garantir um atendimento célere às solicitações do MRE. 

2. Meta a cumprir 100% das solicitações atendidas no prazo 

3. Instrumento de 
medição 

Acompanhamento dos atendimentos das solicitações pelo 
Fiscal do Contrato 

4. Forma de 
acompanhamento 

Pela formalização das solicitações à empresa e respostas. 

5. Periodicidade Mensal 

6. Mecanismo de 
Cálculo 

Cada solicitação será verificada e valorada individualmente. 
 
Toda a solicitação efetuada terá que ser respondida em até 2 
dias uteis informando o nível de dificuldade de atendimento: 
 
Baixo = 20 dias (corridos) 
 
Médio = 40 dias (corridos) 
 
Alto = 60 dias (corridos) 
 
Será efetuado o cálculo da quantidade de dias corridos totais 
para o atendimento conforme fórmula: 
 
(D) (dias) = Data do fim do atendimento da solicitação – 
                     Data da solicitação 
 
Após isso, será calculada a diferencia de dias entre o 
parâmetro de dias referente ao nível de atendimento e o total 
de dias (D) conforme fórmula abaixo: 
 
 X = (D) – Qtde dias parâmetro do nível (20 ou 40 ou 60). 
 
Observação: Caso não ocorra nenhuma solicitação pelo MRE  



durante o período, será considerado o valor 0 (zero) para (X). 
 

7. Início de 
Vigência 

Data da emissão da Ordem de Serviço Inicial.  
Os serviços terão início em até 10 (dez) dias corridos após a 
emissão do início da vigência. 
 

8. Faixas de 

ajuste no  

pagamento 

 X até 0 100% do valor do pagamento mensal 

X de 1 até 3 95% do valor do pagamento mensal 

X de 4 a 6 90% do valor do pagamento mensal 

 

 

 

 

7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento 

 

7.4. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

CONTRATADA que: 

7.4.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

7.4.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

7.4.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

7.4.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

7.4.5. cometer fraude fiscal. 

7.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

7.5.1. 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; 

7.5.2. Multa de: 

7.5.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução 

com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

7.5.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 

de inexecução parcial da obrigação assumida; 

7.5.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

7.5.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato; e  

7.5.2.5. 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; 



7.5.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

7.5.4. 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; 

7.5.5. 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 

7.5.5.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 11.1 

deste Termo de Referência. 

7.5.6. 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;  

7.6. As sanções previstas nos subitens 7.5.1, 7.5.4, 7.5.5 e 7.5.6 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

7.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

7.7.1.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

7.7.1.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

7.7.1.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

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

9.784, de 1999. 

7.9. 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. 

7.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

7.10. 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. 

7.11. 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. 

7.12. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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. 

7.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

7.5.Do Pagamento 

7.5.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

7.5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666/1993. 

7.5.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência. 

7.5.4. A Nota Fiscal ou Fatura 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. 

7.5.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 

de abril de 2018. 

7.5.6. 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: 

7.5.6.1. O prazo de validade; 

7.5.6.2. A data da emissão; 

7.5.6.3. Os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE; 

7.5.6.4. O período de prestação dos serviços; 

7.5.6.5. O valor a pagar; e 

7.5.6.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.5.7. 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; 

7.5.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.5.8.1. não produziu os resultados acordados; 

7.5.8.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 



qualidade mínima exigida; 

7.5.8.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.5.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

7.5.10. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

7.5.11. 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. 

7.5.12. 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 Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 

nº 3, de 26 de abril de 2018. 

7.5.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fis- cal 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. 

7.5.14. 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. 

7.5.15. 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. 

7.5.16. 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. 

7.5.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

7.5.18. 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. 

7.5.19. 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 = (TX/100)/365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% I = 0,00016438   

 

 

 
 

8.1 O valor estimado da contratação é o valor apresentado na Tabela 1 – Serviços que compõem a 

solução. O valor foi validado por meio da seguinte pesquisa de mercado: 

 

Item Descrição Contratos 
Guia de 

Contratos 
Valores em 
contrato 

Vigência 
até 

Média dos 

contratos - 
Reajustados 

/ Vigentes 

Qtde 

Valor 

Unitário 
em Ano 1 

em R$ 

Valor total 
Ano 1 

1 

Executive 

Programs 
Leadership 

Team Plus: 

Leader  

1) Bacen 

 Página 2 

do 1o 

Termo 
Aditivo  

308.021,64 dez/21 

297.873,88 2 297.873,88 297.873,88 

2) 

Dataprev 

 Ordem de 

compra  
292.800,00 dez/21 

4) PF  Página 2  292.800,00 jan/22 

2 

Executive 

Programs 
Leadership 

Team Plus: 

IT Executive 
Member  

1) Bacen 

 Página 2 

do 1o 

Termo 

Aditivo  

308.021,64 dez/21 

297.873,88 4 297.873,88 1.191.495,52 

2) 

Dataprev 

 Ordem de 

compra  
292.800,00 dez/21 

3) PF  Página 2  292.800,00 jan/22 

3 

Gartner for 

Technical 

Professionals 
(até 05 

usuários) 

1) TRF5 Pagina 1 213.776,00 jan/22 

203.432,21 2 203.432,21 406.864.42 

2) 

Comando 
do Exército 

 Página 1  218.620,64 nov/20 

3) PF  Página 2  177.900,00 jan/22 

Valor Total por Ano R$ 2.194.107,70 

Valor MENSAL em R$ 182.842,30 

 

 

8.1.2 A tabela apresentada demonstra pesquisa de outros contratos com objetos idênticos aos 

pretendidos por esta contratação, firmados com outros entes da Administração Pública. De 

acordo com a IN 73/2020, optou-se, como método para obtenção do preço estimado, a média 

dos valores obtidos na pesquisa de preços. 

 

8.1.3 A média entre os três contratos apresentados para os níveis estratégico, tático e 

operacional equivale a R$ 297.873,88, R$ 297.873,88 e R$ 203.432,21, respectivamente, por 

ano. Como as quantidades demandadas são de 2, 4 e 2 licenças, respectivamente, para os 

níveis apresentados, de acordo com o exposto no item 2 deste Estudo Técnico Preliminar, a 

somatória anual seria de R$ 595.747,76 + 1.191.495,52 + R$ 406.864,42 = R$ 2.194.107,70.  

O valor anual é, portanto, R$ 2.194.107,70 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil, cento 

e sete reais e setenta centavos). 

 

 
8.  ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 



8.1.4 Concluiu-se que o valor mensal estimado de R$ 182.842,30 está adequado ao praticado 

no mercado. 

 

8.1.5 Considerando a opção por vigência inicial de 2 anos, o valor estimado da contratação 

seria, portanto, R$ 2.789.855,46 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). 

 

8.1.6 Realizou-se, igualmente, pesquisa no Painel de Preços, disponível no endereço 

eletrônico paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos.  

 

8.1.7. Saliente-se que, apesar da apresentação de dois parâmetros na pesquisa de preços, 

optou-se pela média dos valores do primeiro (contratações realizadas pelos entes públicos 

Bacen, Dataprev e PF), uma vez que, além de o valor verificar-se menor que aquele obtido no 

Painel de Preços, tem-se garantida a equivalência do objeto a ser contratado, já que resultados 

encontrados no Painel de Preços nem sempre correspondem aos serviços que o MRE deseja 

adquirir. 

 

8.1.8. O valor estimado da contratação é inferior a R$ 28,6 milhões, portanto não atrai a 

necessidade de sua aprovação pelo órgão central do SISP, nos termos do art. 1º, §2º, da IN 

SGD/ME nº 1/2019. 

 

               

 
 

 

Referência Detalhamento 

Fonte de recurso 
Programa de Trabalho 07.122.0032.2000.0001 - Administração da 

Unidade 

Natureza da despesa 339035 

Cronograma físico-financeiro O contrato terá pagamentos mensais. 

Impacto econômico-financeiro 
O impacto econômico-financeiro no orçamento do MRE ocorrerá 

proporcionalmente, ao longo dos 24 meses da vigência contratual. 

 

 

 

10.1 O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) 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. 

10.2 A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, 

economicidade e oportunidade da contratação, acompanhada da realização de pesquisa de 

9.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 

 

10.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 



mercado que demonstre a vantajosidade dos preços. 

 

 

11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

 

11.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 

de Custos de Tecnologia da Informação – ICTI, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 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.  

11.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

11.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento 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. 

11.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

11.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

 

 

12.1.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. 

 

12.2.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.  

12.2.1. 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).  

 
11.  DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

12. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 



12.2.2. 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.  

12.3.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. 

12.4.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

12.4.1.prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;  

12.4.2.prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

12.4.3.multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

12.4.4.obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

12.5.A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

12.6.A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica 

na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

12.7.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. 

12.8.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

12.9.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.  

12.10.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. 

12.11.A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

12.12.Será considerada extinta a garantia:  

 12.12.1.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;  

 12.12.2.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.  

12.13.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.  



12.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

no neste Edital e no Contrato. 

 

 

 

13.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação 

 

13.1.1. A licitação será do tipo menor preço e realizada na modalidade Pregão Eletrônico. A fim 

de cumprir o parecer da CONJUR N. 00085/2020/cgda/conjur-mre/cgu/agu, o presente processo 

culminará em licitação. De acordo com o art. 4º do decreto nº 10.024/2019, o pregão, na forma 

eletrônica, não se aplica a bens e serviços especiais. Consequentemente, o serviço a ser 

contratado deve enquadrar-se como serviço comum. Esse entendimento está em conformidade 

com o art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e com o art. 1º do Decreto nº 10.024/2019. 

  

13.1.2. Quanto ao regime de execução, será o de empreitada por preço global. 

 

13.1.3. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

 

13.2. Do Direito de Preferência e Margens de Preferência 

13.2.1. 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. 

 

13.3. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação 

 

13.3.1. A proponente deverá apresentar atestados de capacidade técnica que comprove ter 

prestado o mesmo tipo de serviço objeto deste TR, no quantitativo mínimo de 1 serviço 

por tipo de item. Justifica-se esta exigência mediante ao risco da participação de 

empresas sem a experiência mínima para prover os respectivos serviços. 

13.3.2. Os atestados deverão ser emitidos por órgão públicos ou privados, e acompanhados de 

respectiva cópia do contrato com vigência mínima de um ano. 

13.3.3. Poderão ser aceitos o somatório de atestados que comprovem, em sua totalidade, a 

prestação de todos os itens presentes neste TR. 

 

 

13.4. Outros critérios de Seleção do Fornecedor 

 

13.4.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais. 

13.4.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 



 

 

 

14.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída por Portaria publicada em 2 de 

outubro de 2020. 

14.2. 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, 14 de maio de 2021 

 

 

____________________     _____________________________        ________________ 

               Fábio Cereda Cordeiro       Carlos Gustavo Cordeiro de Andrade   Felipe de A. Corrêa 

                  Integrante requisitante                      Integrante técnico                                     Integrante  

                                                                                                                                          Administrativo 

 

               

 

 

 

DA APROVAÇÃO 

 

Diante do exposto, resta demonstrado o interesse público na contratação dos serviços que 

compõem o objeto, tendo em vista que eles serão aplicados no aperfeiçoamento do planejamento 

das ações do DTIC e, por isso, aprovo o presente projeto básico nos termos apresentados pela 

equipe de planejamento da contratação. A contratação pretendida encontra-se, ademais, 

regularmente prevista no PDTIC, no orçamento e no PAC para 2021. 

 

Autoridade Máxima da Área de TIC 

 
Brasília, 14 de maio de 2021 

 
 

_____________________________________________ 

Fábio Cereda Cordeiro 
Diretor substituto do DTIC 

 

 

 

 

 
14. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA 
APROVAÇÃO 



ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 OBJETO 

Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E 

ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÕES, na forma de assinaturas para acesso a uma Base de Conhecimentos — 

BC em Tecnologia da Informação e Comunicação — TIC, contendo pesquisas primárias e 

interpretação de tendências. 

 

2 COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 Pelas características do objeto a ser contratado a sua execução se dará em até três 

"composições", todas elas vinculadas, em princípio, a projetos de TIC da CONTRATANTE: 

1) Acesso à base de conhecimentos — utilização livre de sítio da rede mundial de dados 

— internet da CONTRATANTE, não necessitando de qualquer protocolo autorizativo. Todos 

esses acessos serão contabilizados mensalmente para efeito de controle; 

2) Aconselhamento dos analistas — chamados para esclarecimento de dúvidas por 

meio de telefone e correio eletrônico. Utilização ilimitada, devendo também ser contabilizado 

mensalmente para efeito de controle; 

3) Reuniões mensais (atendimento presencial ou remoto) — Utilização limitada e de- 

pendente do "tipo" de assinatura, conforme estabelecido neste TR; e 

4) Participação em eventos — acesso a eventos da(s) CONTRATADA(s). Utilização 

li- mitada e dependente do "tipo" de assinatura, conforme estabelecido neste TR. 

2.2 A CONTRATADA deverá prover, para cada assinatura, a integralidade dos serviços 

descritos no item 3 — SERVIÇOS e seus subitens. 

 

 

3 SERVIÇOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1.1 O serviço de acesso a bases de conhecimento de pesquisas em Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC), de aconselhamento imparcial em TIC, de análises especializadas em TIC 

e de apoio complementar a consulta, à interpretação e à aplicação das informações nas bases de 

conhecimento deverão ser fornecidos por meio de assinaturas anuais nos moldes descritos na 

tabela do item 1 deste TR. 

3.1.2 O fornecimento ou disponibilização de informações deverá ocorrer por intermédio das 

respectivas assinaturas anuais, que permitirá o acesso dos usuários à base de conhecimento e 

seus autores, com comunicação ininterrupta de 24 (vinte e quatro) horas por dia, exceto nos 

períodos de manutenção previamente informado pela CONTRATADA, e por meio de 

autogestão (utilização dos serviços, navegação no sítio e acesso aos documentos e seus autores), 

mediante sítio Internet que permita a obtenção de informações on-line. 

3.1.3 Entende-se como autogestão a independência do usuário em relação à CONTRATADA 

quanto à navegação no sítio, acesso aos documentos e seus autores, bem como a administração 

dos acessos dos usuários contemplados na assinatura CONTRATADA. 

3.1.4 Os serviços presenciais serão prestados na dependência da CONTRATANTE, em 

Brasília-DF, no horário das 08:00 horas às 19:00 horas, em dias úteis para A CONTRATANTE. 

3.1.5 A abertura de chamados será efetuada por correio eletrônico ou com número de DDD 

igual ao da localidade da CONTRATANTE. Em ambos os casos, o atendimento deve ser 

efetuado em Língua Portuguesa. 

3.1.6 Por meio dessas assinaturas a CONTRATADA deverá: 

3.1.6.1 Colocar à disposição da CONTRATANTE informações atualizadas e fidedignas sobre 



Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC para subsidiar as decisões da área de TIC 

do(s) órgão(s), em relação ao desenvolvimento de aplicações, infraestrutura de hardware e 

software, gestão de TIC, aplicações corporativas, análises de mercado, diagnósticos de 

fornecedores, estratégias de TIC por segmento de atuação, estratégias para negociação de 

contratos de hardware e software, estratégias para negociação de contratos de serviços, modelos 

e práticas de governança, comparações de desempenho de áreas de TIC, comparações de 

desempenho de serviços de TIC, estratégias de alinhamento de TIC com negócios, políticas e 

diretrizes em TIC e estratégias de implementação de software livre e proprietário nas 

organizações. 

 

3.1.6.2 Prover o aconselhamento imparcial de TIC pautado na equidade e isenção em relação 

aos produtos ou empresas analisadas, dando tratamento igual às mesmas, exercendo suas 

análises de forma objetiva, transparente e independente do interesse de terceiros não podendo 

assim a CONTRATADA possuir qualquer tipo de contrato comercial de revenda ou 

representação de produtos de software ou hardware, ou mesmo serviços de implantação dos 

produtos ou empresas analisadas. 

3.1.6.3 Prestar esclarecimentos técnicos específicos e especializados acerca das bases de dados 

colocadas à disposição da CONTRATANTE. 

3.1.6.4 Ser detentora dos direitos autorais sobre os serviços, programas e bases de 

conhecimentos fornecidos, e comprometer-se a não violar, direta ou indiretamente, os direitos 

de terceiros com observação da legislação pertinente, sobretudo a Lei n° 9.610/1998. 

3.1.6.5 Disponibilizar as bases de conhecimentos em idioma português ou inglês na rede 

mundial de computadores - internet, em sítio próprio da CONTRATADA, e permitir acesso via 

navegador, sem exigência de qualquer produto adicional nas estações de trabalho dos usuários. 

3.1.6.6 Permitir a recuperação de informações das bases de conhecimentos a partir de 

mecanismo de busca, utilizando-se de palavras compostas e operadores lógicos e permitindo a 

especificação de um período de tempo para a busca de informações. 

3.1.6.7 Oferecer mecanismo de seleção de assuntos e envio de alertas de relatórios publicados 

nas áreas de interesse selecionadas nas bases de conhecimentos. 

3.1.6.8 Não impor qualquer limite para tempo de consulta às bases, quantidade de acessos em 

período de tempo ou quantidade de conhecimento ou documentos transferidos, desde que 

ocorram por um usuário autorizado através da assinatura CONTRATADA. 

3.1.6.9 Disponibilizar os documentos das bases de conhecimentos da CONTRATADA para 

serem acessados e transferidos para o ambiente da CONTRATANTE (mecanismo de 

download). A CONTRATANTE terá o direito de referenciar os conteúdos da base de 

conhecimento e seus autores, em textos e apresentações técnicas. 

3.1.6.10 Possuir avaliações de produtos de hardware, software e produtos de 

comunicações, incluindo benefícios e riscos de sua utilização nas suas bases de conhecimentos. 

3.1.6.11 Possuir informações quanto à descontinuidade de produtos de hardware, 

software e produtos de comunicações as suas bases de conhecimentos. 

3.1.6.12 Possuir informações sobre mudanças no mercado de TIC ocasionadas por 

acordos formais ou informais entre empresas fornecedoras nas suas bases de conhecimentos. 

3.1.6.13 Possuir documentos nas suas bases de conhecimentos que ofereçam análise 

detalhada e em profundidade sobre arquiteturas, tecnologias e produtos de hardware e software, 

oferecendo ainda orientações e melhores práticas para atividades de seleção e implementação 

de tecnologias e produtos de hardware e software. 

3.1.6.14 Ofertar pesquisas primárias (materiais, textos, especificações e obras originais) 

e secundárias (interpretações, análises, inferências críticas e derivações de fontes originais) em 

Tecnologia da Informação e Comunicações à TIC, contendo minimamente os seguintes tipos 



pesquisas, avaliações e análises: 

a) Pesquisas sobre o mercado de TIC; 

b) Prognósticos a partir das pesquisas primárias e secundárias; 

c) Interpretação e análises das tendências indicadas nas pesquisas; 

d) Avaliação da maturidade das tecnologias disponíveis; 

e) Análises comparativas das empresas fornecedoras de bens e serviços nos diversos 

segmentos de mercado em TIC; 

f) Avaliação de critérios de seleção de tecnologias e produtos; 

g) Análises e estudos de processos de gestão e governança de TIC; 

h) Análises e estudos de custos, orçamentos e níveis de serviço de TIC; 

i) Análises e estudos de casos de implementações de TIC; e 

j) Análises e estudos sobre estruturação e precificação de serviços de TIC. 

3.1.6.15 Ofertar, por meio de sua base de conhecimento, na área de desenvolvimento de 

aplicações documentos que atendam no mínimo aos seguintes temas: 

a) Arquitetura de aplicações; 

b) Metodologias de desenvolvimento de sistemas; 

c) Ferramentas; 

d) Linguagens; 

e) Aplicações web e móveis; 

f) Serviços web e cliente-servidor; 

g) Aspectos de segurança no desenvolvimento de aplicações; 

h) Métricas para desenvolvimento de aplicações; 

i) Desenvolvimento em software livre; 

j) Internet das Coisas (loT); 

k) Inteligência Artificial; e 

l) Aprendizagem de Máquina (Machine Learning). 

3.1.6.16 Ofertar, por meio de sua base de conhecimento, na área de infraestrutura de 

hardware e software documentos que atendam pelo menos aos seguintes temas: 

a) Tecnologias de bancos de dados; 

b) Integração de aplicações; 

c) Servidores de aplicação; 

d) Operação e gestão de centros de dados; 

e) Tecnologias de armazenamento de dados; 

f) Plataformas de hardware e software;  

g) Computação em  nuvem; 

h) Servidores (hardware e software); 

i) Estações de trabalho; 

j) Gerência de plataformas de TIC; 

k) Comunicação de dados; 

l) Mobilidade e dispositivos sem fio; 

m) Redes de computadores; 

n) Segurança em TIC; e 

o) Uso de software livre na área de infraestrutura. 

3.1.6.17 Ofertar, por meio de sua base de conhecimento, na área de gestão de TIC 



documentos que atendam pelo menos aos seguintes temas: 

a) Planejamento estratégico em TIC; 

b) Gestão de projetos; 

c) Gestão de informações; 

d) Qualidade de software; 

e) Gestão de infraestrutura; 

f) Gestão de processos de negócio; 

g) Gestão de serviços de TIC; 

h) Estratégias para implementação de software livre nas organizações; 

i) Segurança e gerenciamento de riscos; 

j) Segurança da Informação; 

k) Arquitetura corporativa; 

l) Melhoria de processos de negócio; e 

m) TI bi-modal. 

3.1.6.18 Ofertar, por meio de sua base de conhecimento, na área de aplicações 

corporativas documentos que atendam pelo menos aos seguintes temas: 

a) Correio eletrônico; 

b) Arquitetura orientada a serviços; 

c) Integração de aplicações; 

d) Arquiteturas de serviços e barramentos de serviços; 

e) Inteligência de negócio (BI) e Data Warehouse (DW); 

f) Portais corporativos; 

g) Ferramentas de gestão de processos de negócio; 

h) Gestão de conteúdo, informações e colaboração; e 

i) Gerência eletrônica de documentos (GED) e fluxo de trabalho (workflow). 

3.1.6.19 Conter em sua base de conhecimento pelo menos 5 (cinco) documentos para cada 

um dos subitens dos itens 3.1.4.15 a 3.1.4.18, sendo pelo menos 3 (três) documentos com menos 

de 12 (doze) meses transcorridos desde sua elaboração até a data de sua disponibilização aA 

CONTRATANTE. 

3.1.6.20 A CONTRATADA disponibilizará plataforma de seminários pela internet 

(webinars) com conteúdo relacionado aos temas abordados em suas pesquisas. Essa plataforma 

deverá permitir a participação dos usuários nos referidos seminários tanto em tempo real como 

manter biblioteca dos seminários já realizados para revisão e acesso posterior. 

3.1.6.21 A CONTRATADA oferecerá uma plataforma aberta de discussão e avaliação de 

ferramentas e fornecedores do mercado de Tecnologia da Informação. 

3.1.7 O serviço oferecerá facilidade de emissão de relatório mensal do acesso à base de 

conhecimento, mostrando o volume de uso mensal de cada usuário designado pelA 

CONTRATANTE. 

3.1.8 Adicionalmente, outras formas de envio de informações poderão ser utilizadas, tais 

como: mensagens de correio eletrônico e repositórios externos de dados. 

3.1.9 O serviço oferecerá a possibilidade de emissão de relatórios executivos, mensais, sobre 

os temas mais relevantes para a gestão de Tecnologia da Informação, além daqueles 

relacionados à agenda dos titulares das assinaturas. 

 

3.2 Licença de Atuação Estratégica do "Tipo 1": 

3.2.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar para cada assinatura "Tipo 1" um 

conselheiro/representante executivo, que será o principal ponto de contato técnico com A 

CONTRATANTE na prestação dos serviços. 

3.2.2 Esse representante executivo trabalhará com o usuário "Titular para identificar e 

desenvolver os principais temas de interesse da CONTRATANTE. 

3.2.3 O Administrador das assinaturas será o Usuário Titular. 

3.2.4 O serviço deverá oferecer a possibilidade de emissão de relatórios executivos, mensais, 

sobre os temas mais relevantes para a gestão de Tecnologia da Informação, além daqueles 



relacionados à agenda dos titulares das assinaturas. 

3.2.5 Os serviços da assinatura Atuação Estratégica do "Tipo 1" serão compostos por: acesso 

à base de conhecimento, aconselhamento por analistas, reuniões, remotas ou presenciais e 

participação em eventos. 

3.2.6 As visitas serão realizadas pelo representante executivo da CONTRATADA com o 

objetivo de, em conjunto com o usuário "Titular, desenvolver e revisar o Plano de Trabalho. 

3.2.7 O Plano de Trabalho consistirá em um conjunto de ações ou temas de relevância, 

indicados pelo "Usuário Titular", para serem tratados durante o período de vigência do contrato. 

3.2.8 Cada assinatura "Tipo 1" (Usuário Titular) deverá contemplar, no mínimo, um Plano de 

Trabalho. 

3.2.9 Além do Plano de Trabalho, caberá ao representante executivo da CONTRATADA a 

responsabilidade de auxiliar os usuários nas tomadas de decisão, provendo-os de: 

a) Análises de questões chaves; 

b) Estudos de casos mundiais; 

c) Melhores práticas das organizações líderes em TIC; 

d) Revisões de documentos críticos (termos de referência, especificações técnicas de 

contratações, cláusulas contratuais e outros); e 

e) Análise de tendências (prognósticos do mercado de TIC). 

3.2.10 Cada reunião presencial terá duração de até quatro horas e será registrada em ata, 

segundo modelo a ser estabelecido entre as partes envolvidas. 

3.2.11 Uma equipe do representante executivo, sob sua gerência, terá a incumbência de realizar 

as diligências necessárias junto aos demais membros da empresa para que as decisões e 

pendências sejam tratadas nos prazos acordados. 

3.2.12 A definição da quantidade de especialistas a serem mobilizados para atender as 

necessidades registradas são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

3.2.13 Todos os usuários das assinaturas poderão, a qualquer momento, ser substituídos ao 

longo do período de execução do contrato, por intermédio do Administrador. 

 

3.2.14 Acesso à base de conhecimentos 

3.2.14.1 As informações disponíveis aos usuários da assinatura Atuação Estratégica 

devem incluir o conteúdo da base de conhecimentos e documentos específicos para o nível 

estratégico, pelo menos nas seguintes áreas: 

a) Análises de mercado; 

b) Diagnósticos de fornecedores; 

c) Estratégias de TIC por segmento de atuação; 

d) Estratégias para negociação de contratos de hardware e software; 

e) Estratégias para negociação de contratos de serviços; 

f) Modelos e práticas de governança; 

g) Comparações de desempenho de áreas de TIC; 

h) Comparações de desempenho de serviços de TIC; 

i) Estratégias de alinhamento de TIC com negócios; e 

j) Políticas e diretrizes em TIC e estratégias de implementação de software livre nas 

organizações. 

 

3.2.15 Aconselhamento por Analistas 

3.2.15.1 Entende-se por analistas os profissionais da CONTRATADA que geram a base 

de conhecimento, sendo os autores dos documentos nela armazenados. 

3.2.15.2 Os serviços de aconselhamento por analistas deverão contemplar o direito de 

realizar reuniões e contatar, por meio de telefone e correio eletrônico (e-mail) os analistas, com 

o intuito de solicitar esclarecimentos específicos sobre assuntos relacionados á base de 

conhecimentos, podendo tais consultas abranger os aspectos estratégico, tático e operacional de 

Tecnologia da Informação. 

3.2.15.3 Os serviços de aconselhamento deverão oferecer apoio, inclusive, na obtenção 



de respostas a questões onde práticas padronizadas da indústria ainda não foram definidas. 

3.2.15.4 Cada interação por telefone com os analistas não excederá a 60 (sessenta) 

minutos de duração, e deverá ocorrer durante o horário de expediente da CONTRATANTE. 

3.2.15.5 Não haverá limite no número de acessos aos analistas nem de pedidos de 

esclarecimentos, ou na quantidade de conhecimento acessado e transferido para os usuários. 

3.2.15.6 Quando solicitado pelA CONTRATANTE, um resumo da interação com o 

analista será reduzido a termo em documento produzido pela CONTRATADA. 

 

3.2.16 Reuniões 

3.2.16.1 A CONTRATADA deverá realizar até 8 (oito) visitas in loco, por ano, a critério 

da CONTRATANTE. 

3.2.16.2 Entende-se por "visitas in loco" aquelas que terão lugar nas dependências da 

CONTRATANTE ou em local a ser indicado por este na mesma cidade de sua sede. 

3.2.16.3 As visitas serão realizadas pelo representante executivo da CONTRATADA com 

o objetivo de, em conjunto com os usuários de cada assinatura, desenvolver as atividades 

previstas no o Plano de Trabalho ou revisá-las. 

 

3.2.17 Participação em eventos 

3.2.17.1 Caso a CONTRATADA promova eventos, no Brasil, para apresentação e 

discussão de tendências da área de tecnologia da informação com foco em gestores de nível 

estratégico, o acesso a pelo menos um desses eventos deverá ser franqueado aos usuários, sem 

qualquer ônus adicional aA CONTRATANTE. 

3.2.17.2 Caso a CONTRATADA promova eventos da mesma natureza em outros países, 

A CONTRATANTE poderá solicitar, a seu critério, a participação gratuita em tais eventos, em 

substituição à participação nos eventos nacionais. 

3.2.17.3 Caso a CONTRATADA promova fóruns de debate e encontros similares, 

destinados exclusivamente a gestores de nível estratégico que sejam usuários dos serviços em 

questão, o acesso a esses eventos deverá ser franqueado aos usuários, sem qualquer ônus 

adicional à CONTRATANTE. 

3.2.17.4 As despesas de deslocamento e hospedagem necessárias à participação 

dosusuários nos eventos serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

3.3 Licença de atuação estratégica do "Tipo 2": 

3.3.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar para cada assinatura "Tipo 2" um 

conselheiro/representante executivo, que será o principal ponto de contato técnico com A 

CONTRATANTE na prestação dos serviços. 

3.3.2 Esse representante executivo trabalhará com o usuário "Titular para identificar e 

desenvolver os principais temas de interesse da CONTRATANTE. 

3.3.3 O Administrador das assinaturas será o Usuário Titular. 

3.3.4 O serviço deverá oferecer a possibilidade de emissão de relatórios executivos, mensais, 

sobre os temas mais relevantes para a gestão de Tecnologia da Informação, além daqueles 

relacionados à agenda dos titulares das assinaturas. 

3.3.5 Os serviços da assinatura Atuação Estratégica do "Tipo 2" serão compostos por: acesso 

à base de conhecimento, aconselhamento por analistas, reuniões, remotas ou presenciais e 

participação em eventos. 

3.3.6 As visitas serão realizadas pelo representante executivo da CONTRATADA com o 

objetivo de, em conjunto com o usuário "Titular, desenvolver e revisar o Plano de Trabalho. 

3.3.7 O Plano de Trabalho consistirá em um conjunto de ações ou temas de relevância, 

indicados pelo "Usuário Titular", para serem tratados durante o período de vigência do contrato. 

3.3.8 Cada assinatura "Tipo 2" (Usuário Titular) deverá contemplar, no mínimo, um Plano de 

Trabalho. 

3.3.9 Além do Plano de Trabalho, caberá ao representante executivo da CONTRATADA a 



responsabilidade de auxiliar os usuários nas tomadas de decisão, provendo-os de: 

a) Análises de questões chaves; 

b) Estudos de casos mundiais; 

c) Melhores práticas das organizações líderes em TIC; 

d) Revisões de documentos críticos (termos de referência, especificações técnicas de 

contratações, cláusulas contratuais e outros); e 

e) Análise de tendências (prognósticos do mercado de TIC). 

3.3.10 Cada reunião presencial terá duração de até quatro horas e será registrada em ata, 

segundo modelo a ser estabelecido entre as partes envolvidas. 

3.3.11 Uma equipe do representante executivo, sob sua gerência, terá a incumbência de realizar 

as diligências necessárias junto aos demais membros da empresa para que as decisões e 

pendências sejam tratadas nos prazos acordados. 

3.3.12 A definição da quantidade de especialistas a serem mobilizados para atender as 

necessidades registradas são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

3.3.13 Todos os usuários das assinaturas poderão, a qualquer momento, ser substituídos ao 

longo do período de execução do contrato, por intermédio do Administrador. 

 

3.3.14 Acesso à base de conhecimentos 

3.3.14.1 As informações disponíveis aos usuários da assinatura Atuação Estratégica 

devem incluir o conteúdo da base de conhecimentos e documentos específicos para o nível 

estratégico, pelo menos nas seguintes áreas: 

a) Análises de mercado; 

b) Diagnósticos de fornecedores; 

c) Estratégias de TIC por segmento de atuação; 

d) Estratégias para negociação de contratos de hardware e software; 

e) Estratégias para negociação de contratos de serviços; 

f) Modelos e práticas de governança;  

g) Comparações de desempenho de áreas de TIC; 

h) Comparações de desempenho de serviços de TIC; 

i) Estratégias de alinhamento de TIC com negócios; e 

j) Políticas e diretrizes em TIC e estratégias de implementação de software livre nas 

organizações. 

 

3.3.15 Aconselhamento por Analistas 

3.3.15.1 Entende-se por analistas os profissionais da CONTRATADA que geram a base 

de conhecimento, sendo os autores dos documentos nela armazenados. 

3.3.15.2 Os serviços de aconselhamento por analistas deverão contemplar o direito de 

realizar reuniões e contatar, por meio de telefone e correio eletrônico (e-mail) os analistas, com 

o intuito de solicitar esclarecimentos específicos sobre assuntos relacionados á base de 

conhecimentos, podendo tais consultas abranger os aspectos estratégico, tático e operacional de 

Tecnologia da Informação. 

3.3.15.3 Os serviços de aconselhamento deverão oferecer apoio, inclusive, na obtenção 

de respostas a questões onde práticas padronizadas da indústria ainda não foram definidas. 

3.3.15.4 Cada interação por telefone com os analistas não excederá a 60 (sessenta) 

minutos de duração, e deverá ocorrer durante o horário de expediente da CONTRATANTE. 

3.3.15.5 Não haverá limite no número de acessos aos analistas nem de pedidos de 

esclarecimentos, ou na quantidade de conhecimento acessado e transferido para os usuários. 

3.3.15.6 Quando solicitado pelA CONTRATANTE, um resumo da interação com o 

analista será reduzido a termo em documento produzido pela CONTRATADA. 

 

3.3.16 Reuniões 

3.3.16.1 A CONTRATADA deverá realizar até 8 (oito) visitas in loco, por ano, a critério 

da CONTRATANTE. 

3.3.16.2 Entende-se por "visitas in loco" aquelas que terão lugar nas dependências da 



CONTRATANTE ou em local a ser indicado por este na mesma cidade de sua sede. 

3.3.16.3 As visitas serão realizadas pelo representante executivo da CONTRATADA com 

o objetivo de, em conjunto com os usuários de cada assinatura, desenvolver as atividades 

previstas no o Plano de Trabalho ou revisá-las. 

 

3.3.17 Participação em eventos 

3.3.17.1 Caso a CONTRATADA promova eventos, no Brasil, para apresentação e 

discussão de tendências da área de tecnologia da informação com foco em gestores de nível 

estratégico, o acesso a pelo menos um desses eventos deverá ser franqueado aos usuários, sem 

qualquer ônus adicional aA CONTRATANTE. 

3.3.17.2 Caso a CONTRATADA promova eventos da mesma natureza em outros países, 

A CONTRATANTE poderá solicitar, a seu critério, a participação gratuita em tais eventos, em 

substituição à participação nos eventos nacionais. 

3.3.17.3 Caso a CONTRATADA promova fóruns de debate e encontros similares, 

destinados exclusivamente a gestores de nível estratégico que sejam usuários dos serviços em 

questão, o acesso a esses eventos deverá ser franqueado aos usuários, sem qualquer ônus 

adicional à CONTRATANTE. 

3.3.17.4 As despesas de deslocamento e hospedagem necessárias à participação dos 

usuários nos eventos serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

3.4 Licença de Arquitetura Tecnológica do "Tipo 3": 

3.4.1 Os usuários das assinaturas poderão, a qualquer momento, ser substituídos ao longo



do período de execução do contrato, por intermédio do Administrador. 

3.4.2 A CONTRATANTE poderá designar até 5  (cinco) usuários por assinatura. 

3.4.3 Os serviços da assinatura Arquitetura Tecnológica serão compostos por: acesso à base de 

conhecimento, participação em eventos e acesso aos analistas. 

 

3.4.4 Acesso à base de conhecimentos 

3.4.4.1 As informações disponíveis aos usuários da assinatura Arquitetura Tecnológica "Tipo 3" 

devem incluir o conteúdo direcionado a profissionais de TIC, com documentos que abordem 

informações suficientes para compreensão, análise, seleção e implementação de soluções 

tecnológicas nas seguintes áreas: 

a) Plataformas de aplicações; 

b) Plataformas de colaboração; 

c) Gerenciamento de conteúdo; 

d) Data center; 

e) Inteligência de negócios (BI e DW) 

f) Gerenciamento de dados; 

g) Gerenciamento de identidade, 

h) Redes; e 

i) Segurança. 

3.4.4.2 O serviço deve incluir uma ferramenta baseada na internet, com acesso via navegadores 

(browsers) de mercado. Deve ser uma ferramenta interativa que permita que as equipes técnicas 

criem relatórios detalhados e personalizados, a fim de ajudá-los na análise do seguinte cenário: 

3.4.4.3 Serviços de Nuvem Pública: deve prover informações e comparações dos serviços de Nuvem 

Pública oferecidos pelos provedores do mercado, incluindo: preço, performance e disponibilidade. 

 

3.4.5 Aconselhamento por Analistas 

3.4.5.1 Os usuários das assinaturas Arquitetura Tecnológica do "Tipo 3" poderão acionar os 

Analistas da(s) CONTRATADA(S), a qualquer momento, para esclarecer dúvidas e discutir 

questões relativas às pesquisas realizadas. 

3.4.5.2 Cada interação por telefone com os analistas não excederá a 60 (sessenta) minutos de 

duração, e deverá ocorrer durante o horário de expediente da CONTRATANTE. 

3.4.5.3 Não haverá limite no número de acessos aos analistas nem de pedidos de esclarecimentos, 

ou na quantidade de conhecimento acessado e transferido para os usuários. 

 

3.4.6 Participação em eventos 

3.4.6.1 Caso a CONTRATADA promova eventos, no Brasil, para apresentação e discussão de 

tendências da área de tecnologia da informação, com foco nos profissionais responsáveis pela 

seleção e implementação de tais tecnologias, deverá franquear o acesso a pelo menos um desses 

eventos para 1 (um) usuário, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE. 

3.4.6.2 Caso a CONTRATADA promova eventos da mesma natureza em outros países, A 

CONTRATANTE poderá solicitar, a seu critério, a participação gratuita em tais eventos, em 

substituição à participação nos eventos nacionais. 

3.4.6.3 As despesas de deslocamento e hospedagem necessárias à participação dos usuários nos 

eventos serão de responsabilidade da CONTRATANTE.



ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE / SIGILO 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO - TCMS CONTRATO Nº 

 /2021 

 

[Qualificação: nome, nacionalidade, CPF, identidade (no, data e local de expedição), filiação e 

endereço], perante o MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE), declaro ter ciência 

inequívoca da legislação sobre o tratamento de informação classificada cuja divulgação possa causar 

risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado, e me comprometo a guardar o sigilo 

necessário, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a:   

a) tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso restrito 

que me forem fornecidos pelo MRE e preservar o seu sigilo, de acordo com a legislação vigente;  

b) preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais 

de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros;  

c) não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações 

classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito; e  

d) não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo:  

(i) informações classificadas em qualquer grau de sigilo;  

(ii) informações relativas aos materiais de acesso restrito do MRE, salvo autorização da autoridade 

competente.  

Declaro que [recebi] [tive acesso] ao (à) [documento ou material entregue ou exibido ao signatário], 

e por estar de acordo com o presente Termo, o assino na presença das testemunhas abaixo 

identificadas.  

Brasília - DF, ______de __________________de 2021. 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE CONTRATADA 

_______________________________

____ 

nome 

Diretor de Administração e Logística – 

MRE 

 

_______________________________

____ 

nome 

Cargo 

 

Testemunha Testemunha 



_______________________________

____ 

_______________________________

____ 

 

  



ANEXO III – 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA DE SIGILO 

 

 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Contrato N°: ___/2021A/MRE 

Objeto: Aquisição de ___ 

Contratante 

(Órgão): 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - MRE 

Contratada: Empresa ___ 

CNPJ: _________ 

Preposto da 

Contratada: 

_________ 

CPF: _________ 

Por este instrumento, os funcionários signatários declaram ter ciência e conhecimento 

do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, cuja inobservância acarretará 

eventualmente sanção nas esferas administrativa, civil e penal, nos termos da legislação correlata 

em vigor. 

 

 

Brasília - DF, ______de __________________de 2021. 

 

 

Ciência: 

 

Funcionários da contratada 

 

 

_______________________________________ 

Nome do funcionário 

 

 

_______________________________________ 

Nome do funcionário 

 

 

_______________________________________ 

Nome do funcionário 

 



ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

 

 

Razão Social e CNPJ: 

Telefone: 

Pessoa para contato: 

 

 

2. PREÇOS 

 

  

Item 

 

Serviço 

Unidade 

de 

Medida 

 

Quantidade 

Máximo 

valor 

unitário 

aceitável 

Máximo 

valor 

total 

aceitável 

  Licença de 
Licença 

nominal 

   

 
1 

Atuação 

Estratégica 

"Tipo 

 2 
 

  1”   

Grupo 

1 

 

2 

Licença de 

Atuação 

Estratégica 

“Tipo 

 

Licença 

nominal 

 

4 

  

  2”    

  Licença de     

  Arquitetura    

 3 Tecnológica 

do  
Licença 

nominal  

2 

  "Tipo 3 (para até 
 

 

  05 usuários)   

Total do Grupo – 1º ano  

Total do Grupo – 2º ano  

Total Geral do Grupo: 1º e 2º anos  

 

 

3. ENTREGA 

 

Prazo de entrega: 

 

 

4. VALIDADE DA PROPOSTA 

 

(não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação) 

 

 

5. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 



 

Nos preços propostos acima estão inclusas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de 

qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. 

 

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena 

aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

(Local e data) 

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V – PESQUISA DE MERCADO NO PAINEL DE PREÇOS 

 

 
 

 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

 
 

RESULTADO 1 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2020 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Aquisição de 5 (cinco) inscrições pagas e 2 (duas) cortesias, totalizando 7 (sete) inscrições no 

evento 

"Gartner Summit Infraestrutura de TI, Operações & Estratégias de Clound", que ocorrerá em São Paulo/SP, nos 

dias 14 e 

15 de abril de 2020 pela empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda. 

Quantidade Ofertada: 7 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 2.821,43 

Código do CATMAT: 3840 

Descrição do Item: TREINAMENTO INFORMATICA - SISTEMA / SOFTWARE 

Descrição Complementar: TREINAMENTO TI - EVENTO "GARTNER SUMMIT INFRAESTRUTURA DE 

TI, OPERAÇÕES 

& ESTR ATÉGIAS DE CLOUND", QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL D 

E 2020 PELA 

EMPRESA GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 28/02/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 



Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 160091 - CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO 

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 2 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00005/2020 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Aquisição de Inscrições em evento Gartner. 

Quantidade Ofertada: 5 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 3.750,00 

Código do CATMAT: 3840 

Descrição do Item: TREINAMENTO INFORMATICA - SISTEMA / SOFTWARE 

Descrição Complementar: INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA GARTNER 

DATA E 

ANALYTICS. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 04/06/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 160076 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 3 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00009/2020 

Número do Item: 00005 

Objeto da Compra: Contratação, por Inexigibilidade, da GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS 

LTDA,especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),aconselhamento imparcial em TIC,serviços de análise 

especializados em 

TIC e serviços complementares de apoio à consulta,à interpretação e à aplicação das informações contidas nas 

referidas 

bases,em conformidade com o Projeto Básico 

Quantidade Ofertada: 33 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 3.950,00 

Código do CATMAT: 3840 

Descrição do Item: TREINAMENTO INFORMATICA - SISTEMA / SOFTWARE 

Descrição Complementar: CONFERÊNCIA SUMMIT: - DATA & ANALYTICS: EVENTO FOCADO EM 

NOVAS 

TENDÊNCIAS TE CNOLÓGICAS, COMO MACHINE LEARNING, CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL; 



CLOUD, GESTÃO DE DADOS, PRIVACIDADE DE DADOS, GOVERNANÇA DE DADOS, DENTRE OUT 

ROS; - 

INFRAESTRUTURA, GESTÃO DE OPERAÇÕES & ESTRATÉGIAS DE CLOUD: EVENTO FOC ADO EM 

OTIMIZAÇÃO DE 

CUSTOS DE TIC, TECNOLOGIAS DE INFRAESTRUTURA E CLOUD, DEV OPS, EDGE COMPUTING, 

TECNOLOGIAS 

EMERGENTES (IOT, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MAC HINE LEARNING) E TENDÊNCIAS 

TECNOLOGIAS (5G); - 

SEGURANÇA & GESTÃO DE RISCO: EVENTO FOCADO EM ARQUITETURAS SEGURAS, GESTÃO DE 

PRIVACIDADE DE 

DADOS, H 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 15/07/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF 

Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 4 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00005/2020 

Número do Item: 00002 

Objeto da Compra: Aquisição de Inscrições em evento Gartner. 

Quantidade Ofertada: 7 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 4.750,00 

Código do CATMAT: 3840 

Descrição do Item: TREINAMENTO INFORMATICA - SISTEMA / SOFTWARE 

Descrição Complementar: INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GARTTNER SYMPOSIUM 

ITXPO 2020. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 04/06/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 160076 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 5 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00009/2020 

Número do Item: 00006 



Objeto da Compra: Contratação, por Inexigibilidade, da GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS 

LTDA,especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),aconselhamento imparcial em TIC,serviços de análise 

especializados em 

TIC e serviços complementares de apoio à consulta,à interpretação e à aplicação das informações contidas nas 

referidas 

bases,em conformidade com o Projeto Básico 

Quantidade Ofertada: 5 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 4.890,00 

Código do CATMAT: 3840 

Descrição do Item: TREINAMENTO INFORMATICA - SISTEMA / SOFTWARE 

Descrição Complementar: CONFERÊNCIA SYMPOSIUM: EVENTO FOCANDO EM GESTÃO DE TIC, 

APRIMORAMENTO 

DE ESTRA TÉGIAS OPERACIONAIS, TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS DE TIC E SOLUÇÕES DE 

ÚLTIMA GERA ÇÃO 

PARA APRIMORAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 15/07/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF 

Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 6 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2020 

Número do Item: 00003 

Objeto da Compra: Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento 

imparcial 

em tecnologia da informação com serviços de análise especializados, bem como, serviços complementares de 

apoio à 

consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, a serem utilizado pela Agência 

Nacional 

de Saúde Suplementar, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições do TR e seus anexos. 

Quantidade Ofertada: 5 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 33.700,00 

Código do CATMAT: 27332 

Descrição do Item: SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: LICENÇA IT LEADERSHIP TEAM - ROLE MEMBER - LICENÇA DE APOIO E 

ACONSELHAMENTO P ARA UM USUÁRIO EXECUTIVO, QUE INCLUA ACESSO TOTAL A MATERIAIS 

TÉCNICOS E 

CONSE LHEIROS ESPECÍFICOS A UMA DISCIPLINA, DENTRE AS DISPONIBILIZADAS PELO 

GARTNER. 

Unidade de Fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 



Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 10/02/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS 

Órgão: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 7 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00020/2019 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Contratação do programa de eventos de capacitação Gartner (composto pelas conferências (i) 

Infraestrutura de TI, Operações & Estratégias de Cloud; (ii) Data & Analytics; (iii) Security & Risk Management 

Summit; e 

(iv) IT Symposium/XPO), a ser realizado pela empresa Gartner, em São Paulo, para 28 (vinte e oito) servidores da 

Comissão 

de Valores Mobiliários. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 82.350,00 

Código do CATMAT: 21172 

Descrição do Item: TREINAMENTO QUALIFICACAO PROFISSIONAL 

Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

GARTNER (COMPOSTO 

PELAS CONF ERÊNCIAS (I) INFRAESTRUTURA DE TI, OPERAÇÕES & ESTRATÉGIAS DE CLOUD; (II) 

DATA & 

ANALYTICS; (III) SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT; E (IV) IT SYMPOSIUM/XPO ), A SER 

REALIZADO PELA 

EMPRESA GARTNER, EM SÃO PAULO, PARA 28 (VINTE E OITO) SERVIDORES DA COMISSÃO DE 

VALORES 

MOBILIÁRIOS. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 21/02/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 173030 - MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ 

Órgão: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 

Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 8 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2020 

Número do Item: 00002 



Objeto da Compra: Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento 

imparcial 

em tecnologia da informação com serviços de análise especializados, bem como, serviços complementares de 

apoio à 

consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, a serem utilizado pela Agência 

Nacional 

de Saúde Suplementar, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições do TR e seus anexos. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 87.800,00 

Código do CATMAT: 27332 

Descrição do Item: SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: LICENÇA IT LEADERSHIP TEAM - LEADER - LICENÇA DE APOIO E 

ACONSELHAMENTO 

PARA U M USUÁRIO EXECUTIVO, QUE INCLUA ACESSO A CONSELHEIRO, BEM COMO 

FERRAMENTAS TÁT ICAS E 

EXECUTIVAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, BASES DE CON 

HECIMENTO E 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. 

Unidade de Fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 10/02/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS 

Órgão: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 9 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2021 

Número do Item: 00003 

Objeto da Compra: Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa GARTNER DO BRASIL 

SERVIÇOS DE 

PESQUISAS LTDA., especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de 

pesquisas 

de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC, serviços de 

análise 

especializados em TIC e serviços complementares de apoio à consulta, à interpretação e à aplicação das 

informações 

contidas nas referidas bases. 

Quantidade Ofertada: 3 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 114.600,00 

Código do CATMAT: 26077 

Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 

Descrição Complementar: EXECUTIVE PROGRAMS LEADERSHIP TEAM PLUS: ADVISOR TEAM 

MEMBER: EXECUTIVE 

PROGRA MS LEADERSHIP TEAM: ADVISOR TEAM MEMBER (O SERVIÇO ) PERMITE AO CLIENTE 

IDENT I CAR UM 



INDIVÍDUO QUE SE REPORTE AO EXECUTIVO DE TIC MAIS EXPERIENTE, NORMALM ENTE O CIO, 

PARA 

DESENVOLVIMENTO PRO SSIONAL COMO TEAM MEMBER .O SERVIÇO, QUE É PARTE DO 

EXECUTIVE PROGRAMS 

LEADERSHIP TEAM 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 26/01/2021 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200342 - COORDENACAO-GERAL DE TELEMATICA-DPF/DF 

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 10 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2020 

Número do Item: 00004 

Objeto da Compra: Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento 

imparcial 

em tecnologia da informação com serviços de análise especializados, bem como, serviços complementares de 

apoio à 

consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, a serem utilizado pela Agência 

Nacional 

de Saúde Suplementar, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições do TR e seus anexos. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 122.000,00 

Código do CATMAT: 27332 

Descrição do Item: SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: LICENÇA TECHNICAL PROFESSIONAL - LICENÇA DE APOIO E 

ACONSELHAMENTO PARA 

ACESSO A MATERIAIS TÉCNICOS DISPONIBILIZADOS PELO GARTNER. 

Unidade de Fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 10/02/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS 

Órgão: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 11 

DADOS DA COMPRA 



Identificação da Compra: 00001/2021 

Número do Item: 00004 

Objeto da Compra: Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa GARTNER DO BRASIL 

SERVIÇOS DE 

PESQUISAS LTDA., especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de 

pesquisas 

de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC, serviços de 

análise 

especializados em TIC e serviços complementares de apoio à consulta, à interpretação e à aplicação das 

informações 

contidas nas referidas bases. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 177.900,00 

Código do CATMAT: 26077 

Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 

Descrição Complementar: TECHNICAL PROFESSIONALS ADVISOR TEAM: GARTNER FOR 

TECHNICAL 

PROFESSIONALS ADVI SOR TEAM (O SERVIÇO ) OFERECE AOS CLIENTES QUE MANTÊM UM 

LIMITE MÍNIMO PARA I 

NVESTIMENTO EM PRODUTOS SELECIONADOS DO GARTNER, ACESSO AO GARTNER PARA 

TECHNI CAL 

PROFESSIONALS RESEARCH E RESEARCH ADVISORS RELACIONADOS AO SERVIÇO. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 26/01/2021 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200342 - COORDENACAO-GERAL DE TELEMATICA-DPF/DF 

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 12 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00014/2020 

Número do Item: 00003 

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de pesquisa e aconselhamento independente e 

imparcial - 

acesso a base de conhecimento de pesquisas primárias em tecnologia da informação e comunicação e 

aconselhamento 

imparcial de tic com serviço de análise especializado, apoio a consulta, apoio a aplicação e interpretação da base 

de 

conhecimento, para a Sede da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal conforme condições, quantidades e 

exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: R$212.457,00 

Valor Unitário do Item: R$ 184.600,00 

Código do CATMAT: 27324 

Descrição do Item: SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO E 



COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: LICENÇAS DE ATUAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL (PARA ATÉ 05 

USUÁRIOS). 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Pregão 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 23/09/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF 

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 13 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00009/2020 

Número do Item: 00004 

Objeto da Compra: Contratação, por Inexigibilidade, da GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS 

LTDA,especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),aconselhamento imparcial em TIC,serviços de análise 

especializados em 

TIC e serviços complementares de apoio à consulta,à interpretação e à aplicação das informações contidas nas 

referidas 

bases,em conformidade com o Projeto Básico 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 184.695,00 

Código do CATMAT: 26077 

Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 

Descrição Complementar: TECHNICAL PROFESSIONALS ADVISOR TEAM: GARTNER FOR 

TECHNICAL 

PROFESSIONALS ADVI SOR TEAM (O SERVIÇO ) OFERECE AOS CLIENTES QUE MANTÊM UM 

LIMITE MÍNIMO PARA I 

NVESTIMENTO EM PRODUTOS SELECIONADOS DO GARTNER, ACESSO AO GARTNER PARA 

TECHNI CAL 

PROFESSIONALS RESEARCH E RESEARCH ADVISORS RELACIONADOS AO SERVIÇO. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 15/07/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF 

Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 



RESULTADO 14 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00004/2020 

Número do Item: 00003 

Objeto da Compra: Fornecimento de subscrição de licenças anuais para acesso às bases de conhecimento de 

pesquisas 

em Tecnologia da Informação e Comunicação e aos serviços de prognósticos e aconselhamento estratégico, tático 

e 

operacional na área de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem executados de acordo com os termos de 

licenciamento e em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, para atendimento às 

necessidades do Ministério da Educação 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 210.000,00 

Código do CATMAT: 23108 

Descrição do Item: ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE 

Descrição Complementar: SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA ANUAL GARTNER FOR TECHNICAL 

PROFESSIONALS NÍVEL 

ADVISOR (PARA 20 USUÁRIOS) 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 16/12/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 15 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00014/2020 

Número do Item: 00002 

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de pesquisa e aconselhamento independente e 

imparcial - 

acesso a base de conhecimento de pesquisas primárias em tecnologia da informação e comunicação e 

aconselhamento 

imparcial de tic com serviço de análise especializado, apoio a consulta, apoio a aplicação e interpretação da base 

de 

conhecimento, para a Sede da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal conforme condições, quantidades e 

exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Quantidade Ofertada: 4 

Valor Proposto Unitário: R$251.966,00 

Valor Unitário do Item: R$ 249.400,00 

Código do CATMAT: 27324 

Descrição do Item: SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO E 

COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: LICENÇAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA ESPECIALIZADA POR DOMÍNIO. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Pregão 



Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 23/09/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF 

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 16 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00009/2020 

Número do Item: 00003 

Objeto da Compra: Contratação, por Inexigibilidade, da GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS 

LTDA,especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),aconselhamento imparcial em TIC,serviços de análise 

especializados em 

TIC e serviços complementares de apoio à consulta,à interpretação e à aplicação das informações contidas nas 

referidas 

bases,em conformidade com o Projeto Básico 

Quantidade Ofertada: 5 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 249.500,00 

Código do CATMAT: 26077 

Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 

Descrição Complementar: EXECUTIVE PROGRAMS LEADERSHIP TEAM: PARTNER TEAM MEMBER: 

EXECUTIVE 

PROGRAMS LE ADERSHIP TEAM: PARTNER TEAM MEMBER (O SERVIÇO ) PERMITE AO CLIENTE 

IDENTI CAR UM 

INDIVÍDUO QUE SE REPORTE AO EXECUTIVO DE TIC MAIS EXPERIENTE, NORMALMENTE O CIO, 

PARA 

DESENVOLVIMENTO PRO SSIONAL COMO TEAM MEMBER .O SERVIÇO, QUE É PAR TE DO 

EXECUTIVE PROGRAMS 

LEADERSHIP TEAM. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 15/07/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF 

Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 17 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2020 



Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento 

imparcial 

em tecnologia da informação com serviços de análise especializados, bem como, serviços complementares de 

apoio à 

consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases, a serem utilizado pela Agência 

Nacional 

de Saúde Suplementar, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições do TR e seus anexos. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 254.600,00 

Código do CATMAT: 27332 

Descrição do Item: SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: LICENÇA GARTNER EXECUTIVE PROGRAM - LICENÇA DE APOIO E 

ACONSELHAMENTO 

PARA UM USUÁRIO EXECUTIVO DE TIC, QUE INCLUA ACESSO A UM CONSELHEIRO EXECUTIVO, 

ACESSO A 

ANALISTAS E A BASES DE CONHECIMENTO SOBRE ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE TI E SOB RE O 

RELACIONAMENTO ENTRE TI E NEGÓCIO, BEM COMO ÀS BASES DE CONHECIMENTO DEST 

INADAS AO NÍVEL DE 

ATUAÇÃO GERENCIAL E PARTICIPAÇÃO EM SIMPÓSIO. 

Unidade de Fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 10/02/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 253003 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS 

Órgão: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 18 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00004/2020 

Número do Item: 00002 

Objeto da Compra: Fornecimento de subscrição de licenças anuais para acesso às bases de conhecimento de 

pesquisas 

em Tecnologia da Informação e Comunicação e aos serviços de prognósticos e aconselhamento estratégico, tático 

e 

operacional na área de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem executados de acordo com os termos de 

licenciamento e em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, para atendimento às 

necessidades do Ministério da Educação 

Quantidade Ofertada: 3 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 268.600,00 

Código do CATMAT: 23108 

Descrição do Item: ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE 

Descrição Complementar: SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA ANUAL EXECUTIVE PROGRAMS LEADERSHIP 

TEAM NÍVEL IT 

EXECUT IVE COM INDÚSTRIA DE GOVERNO E EDUCAÇÃO 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 



Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 16/12/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 19 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00004/2020 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Fornecimento de subscrição de licenças anuais para acesso às bases de conhecimento de 

pesquisas 

em Tecnologia da Informação e Comunicação e aos serviços de prognósticos e aconselhamento estratégico, tático 

e 

operacional na área de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem executados de acordo com os termos de 

licenciamento e em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, para atendimento às 

necessidades do Ministério da Educação 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 268.600,00 

Código do CATMAT: 23108 

Descrição do Item: ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS ACESSO SISTEMA ON-LINE 

Descrição Complementar: SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA ANUAL EXECUTIVE PROGRAMS LEADERSHIP 

TEAM NÍVEL 

LEADER CO M INDÚSTRIA DE GOVERNO E EDUCAÇÃO. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 16/12/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 20 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00014/2020 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de pesquisa e aconselhamento independente e 

imparcial - 

acesso a base de conhecimento de pesquisas primárias em tecnologia da informação e comunicação e 

aconselhamento 



imparcial de tic com serviço de análise especializado, apoio a consulta, apoio a aplicação e interpretação da base 

de 

conhecimento, para a Sede da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal conforme condições, quantidades e 

exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Quantidade Ofertada: 2 

Valor Proposto Unitário: R$283.725,00 

Valor Unitário do Item: R$ 274.900,00 

Código do CATMAT: 27324 

Descrição do Item: SERVICOS DE PESQUISA, ANALISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO E 

COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: LICENÇAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA CORPORATIVA. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Pregão 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 23/09/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF 

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 21 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00009/2020 

Número do Item: 00002 

Objeto da Compra: Contratação, por Inexigibilidade, da GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS 

LTDA,especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),aconselhamento imparcial em TIC,serviços de análise 

especializados em 

TIC e serviços complementares de apoio à consulta,à interpretação e à aplicação das informações contidas nas 

referidas 

bases,em conformidade com o Projeto Básico 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 275.000,00 

Código do CATMAT: 26077 

Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 

Descrição Complementar: EXECUTIVE PROGRAMS LEADERSHIP TEAM: IT EXECUTIVE TEAM 

MEMBER: IT 

EXECUTIVE TEA M MEMBER (O "SERVIÇO") FOI CRIADO PARA EXECUTIVOS SÊNIOR DE 

TECNOLOGIA NA ORGA 

NIZAÇÃO DE CLIENTE. O SERVIÇO OFERECE AO CLIENTE (I) UM RELACIONAMENTO CONTÍNU O 

DE 

ACONSELHAMANTO COM O GARTNER E (II) UM THINKING PARTNER PARA CONTEXTUALIZ AR 

PERCEPÇÕES DO 

GARTNER. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 



Data do Resultado: 15/07/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF 

Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 22 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00009/2020 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Contratação, por Inexigibilidade, da GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS 

LTDA,especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),aconselhamento imparcial em TIC,serviços de análise 

especializados em 

TIC e serviços complementares de apoio à consulta,à interpretação e à aplicação das informações contidas nas 

referidas 

bases,em conformidade com o Projeto Básico 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 275.000,00 

Código do CATMAT: 26077 

Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 

Descrição Complementar: EXECUTIVE PROGRAMS LEADERSHIP TEAM: LEADER: O LEADER (O 

SERVIÇO ) FOI 

CRIADO PARA O EXECUTIVO DE TECNOLOGIA MAIS SÊNIOR NA ORGANIZAÇÃO DE CLIENTE, 

NORMALME NTE, O 

CIO E SEU LEADERSHIP TEAM. O SERVIÇO OFERECE AO CLIENTE UM RELACIONAMEN TO 

CONTÍNUO DE 

ACONSELHAMENTO COM O GARTNER E UM THINKING PARTNER PARA CONTEXT UALIZAR 

PERCEPÇÕES DO 

GARTNER. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 15/07/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF 

Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 23 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2020 

Número do Item: 00001 



Objeto da Compra: Contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa, assessoramento e 

aconselhamento. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 277.500,00 

Código do CATMAT: 27332 

Descrição do Item: SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: ASSINATURA EXECUTIVE PROGRAM MEMBE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS 

ESPECIALIZA DOS DE PESQUISA, ASSESSORAMENTO E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM 

METODOLOGIAS, MO 

DELOS, PROCESSOS E TECNOLOGIAS, PARA APOIO ÀS DECISÕES DE NEGÓCIO E RESOLUÇÕES 

DOS COMITÊS DE 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DE GOVERNANÇA DIGITAL, CONFORME CONTRA TO. 

Unidade de Fornecimento: UND SERVIÇO TÉCNICO 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 28/02/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Órgão: PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 24 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2021 

Número do Item: 00002 

Objeto da Compra: Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa GARTNER DO BRASIL 

SERVIÇOS DE 

PESQUISAS LTDA., especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de 

pesquisas 

de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC, serviços de 

análise 

especializados em TIC e serviços complementares de apoio à consulta, à interpretação e à aplicação das 

informações 

contidas nas referidas bases. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 292.800,00 

Código do CATMAT: 26077 

Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 

Descrição Complementar: EXECUTIVE PROGRAMS LEADERSHIP TEAM PLUS: IT EXECUTIVE TEAM 

MEMBER: IT 

EXECUTIV E TEAM MEMBER (O "SERVIÇO") FOI CRIADO PARA EXECUTIVOS SÊNIOR DE 

TECNOLOGIA NA 

ORGANIZAÇÃO DE CLIENTE. O SERVIÇO OFERECE AO CLIENTE (I) UM RELACIONAMENTO CO 

NTÍNUO DE 

ACONSELHAMANTO COM O GARTNER E (II) UM THINKING PARTNER PARA CONTEXT UALIZAR 

PERCEPÇÕES DO 

GARTNER. 



Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 26/01/2021 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200342 - COORDENACAO-GERAL DE TELEMATICA-DPF/DF 

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 25 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00001/2021 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa GARTNER DO BRASIL 

SERVIÇOS DE 

PESQUISAS LTDA., especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de 

pesquisas 

de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC, serviços de 

análise 

especializados em TIC e serviços complementares de apoio à consulta, à interpretação e à aplicação das 

informações 

contidas nas referidas bases. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 292.800,00 

Código do CATMAT: 26077 

Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS 

Descrição Complementar: EXECUTIVE PROGRAMS LEADERSHIP TEAM PLUS: LEADER: O LEADER (O 

SERVIÇO ) FOI 

CR IADO PARA O EXECUTIVO DE TECNOLOGIA MAIS SÊNIOR NA ORGANIZAÇÃO DE CLIENTE, 

NOR MALMENTE, O 

CIO E SEU LEADERSHIP TEAM. O SERVIÇO OFERECE AO CLIENTE UM RELACIO NAMENTO 

CONTÍNUO DE 

ACONSELHAMENTO COM O GARTNER E UM THINKING PARTNER PARA CO NTEXTUALIZAR 

PERCEPÇÕES DO 

GARTNER. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 26/01/2021 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 200342 - COORDENACAO-GERAL DE TELEMATICA-DPF/DF 

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 



RESULTADO 26 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00011/2020 

Número do Item: 00003 

Objeto da Compra: Fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com suporte executivo para o correto uso, interpretação e 

aplicação das 

informações contidas nas referidas bases para a PGFN, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo 

de 

Referência. 

Quantidade Ofertada: 3 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 499.000,00 

Código do CATMAT: 27502 

Descrição do Item: CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

LOCACAO DE 

SOFTWARE 

Descrição Complementar: LICENÇAS DE ATUAÇÃO TÁTICA TIPO 3 - EXECUTIVE PROGRAMS 

LEADERSHIP TEAM: 

PARTNE R TEAM MEMBER. 24 MESES. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 29/12/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 170008 - MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/DF 

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 27 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00013/2020 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Contratação de serviços de pesquisa e aconselhamento em Tecnologia da Informação e 

Comunicações. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 532.700,00 

Código do CATMAT: 27332 

Descrição do Item: SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO (TIC) 

Descrição Complementar: SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) 

Unidade de Fornecimento: UND SERVIÇO TÉCNICO 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 16/12/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 



Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 325001 - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA 

Órgão: EMPRESA DE PESQUISA ENERGéTICA 

Órgão Superior: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 28 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00011/2020 

Número do Item: 00002 

Objeto da Compra: Fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com suporte executivo para o correto uso, interpretação e 

aplicação das 

informações contidas nas referidas bases para a PGFN, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo 

de 

Referência. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 540.000,00 

Código do CATMAT: 27502 

Descrição do Item: CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

LOCACAO DE 

SOFTWARE 

Descrição Complementar: LICENÇAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA TIPO 2 - EXECUTIVE PROGRAMS 

LEADERSHIP 

TEAM: I T EXECUTIVE TEAM MEMBER. 24 MESES. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 29/12/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 170008 - MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/DF 

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 29 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00011/2020 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de 

mercado em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com suporte executivo para o correto uso, interpretação e 

aplicação das 

informações contidas nas referidas bases para a PGFN, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo 

de 

Referência. 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 



Valor Unitário do Item: R$ 540.000,00 

Código do CATMAT: 27502 

Descrição do Item: CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

LOCACAO DE 

SOFTWARE 

Descrição Complementar: LICENÇAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA TIPO 1 - EXECUTIVE PROGRAMS 

LEADERSHIP 

TEAM: L EADER. 24 MESES. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 

Data do Resultado: 29/12/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 170008 - MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/DF 

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 

 

RESULTADO 30 

DADOS DA COMPRA 

Identificação da Compra: 00011/2020 

Número do Item: 00001 

Objeto da Compra: Contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial, na 

forma de 

subscrição, para acesso ilimitado a uma Base de Conhecimentos/Pesquisas em Tecnologia da Informação e 

Comunicação, 

contendo pesquisas primárias, cenários comparativos e com interpretação de tendências e acesso telefônico 

ilimitado aos 

pesquisadores que confeccionam as pesquisas e os prognósticos, em perfis destinados às atuações estratégicas, 

táticas e 

operacionais de TI do 

Quantidade Ofertada: 1 

Valor Proposto Unitário: - 

Valor Unitário do Item: R$ 4.720.220,00 

Código do CATMAT: 27510 

Descrição do Item: CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E 

CIENTIFICA 

Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA 

E 

ACONSELHAMENTO I MPARCIAL, NA FORMA DE SUBSCRIÇÃO, PARA ACESSO ILIMITADO A UMA 

BASE DE 

CONHECIM ENTOS/PESQUISAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 

CONTENDO PESQUISAS 

PRIMÁRIAS, CENÁRIOS COMPARATIVOS E COM INTERPRETAÇÃO DE TENDÊNCIAS E ACESSO TE 

LEFÔNICO 

ILIMITADO AOS PESQUISADORES QUE CONFECCIONAM AS PESQUISAS E OS PROGNÓ STICOS, EM 

PERFIS 

DESTINADOS ÀS ATUAÇÕES ESTRATÉGICAS, TÁTICAS E OPERACIONAIS DE TI DO MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA. 

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação 

Forma de Compra: SISPP 



Data do Resultado: 16/10/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome do Fornecedor: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 

CNPJ/CPF: 02593165000140 

Porte do Fornecedor: Outros 

DADOS DO ÓRGÃO 

Número da UASG: 170607 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA 

Relatório gerado dia: 04/03/2021 às 14:13 

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br 


