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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, Serviço Social da Indústria – SESI-PR, Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, todos do Departamento Regional do 

Paraná, adiante designados simplesmente SISTEMA FIEP, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 200, Centro 

Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 

conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as 

posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002 e 24/02/2006, e com observância às condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços descritos no ANEXO I. 

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

2.1 A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados e 

separados, no endereço, data e horário especificado no ANEXO II, onde será realizada a abertura pública deste 

certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SESI/SENAI. 

2.2 Após o horário estabelecido no ANEXO II, não mais será permitida a entrada de interessados em participar da 

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

2.3 O SISTEMA FIEP não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais 

diferentes dos referidos no subitem 2.1, indicados no ANEXO II, não forem recebidos até a data e horário 

estabelecidos. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas às 

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

3.2 Os documentos referentes ao credenciamento deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, NÃO DEVENDO 

SER INSERIDOS EM NENHUM DOS ENVELOPES, sob pena de aplicação do item 3.5 deste Edital, se a 

Comissão de Licitações do SESI/SENAI achar conveniente. Os documentos referentes ao credenciamento farão 

parte integrante do processo de licitação. 

3.3 No dia da sessão de abertura, o representante da proponente deverá se apresentar para credenciamento junto 

ao Pregoeiro, munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação; 

b) Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para formular 

ofertas e lances de preços, rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, 

interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir 

da interposição de recursos, acordar, transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, por escrito ou oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada.  

c) Cópia do Ato Constitutivo, Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social. 

3.4 Os proponentes poderão utilizar o modelo de Procuração de acordo com o ANEXO III ou, caso optem por 

instrumento próprio, o mesmo deverá conter, no mínimo, a outorga dos poderes nele estabelecidos. 

3.5 A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou a ausência do representante 

não implicará na exclusão da proposta do certame nem em inabilitação da proponente. Contudo, não serão 



 
 
 

 
Processo nº. 17686/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0074/2019 
 

 
NJS 
CPL 

 
 

2 / 63

aceitos lances verbais, nem manifestação em nome da proponente nesta disputa. 

3.6 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 

proponente, salvo quando se tratar de itens (se critério de julgamento for por itens) ou lotes (se critério de 

julgamento for por lotes) diferentes. O mesmo representante não poderá participar ou ser credenciado em um 

mesmo item/lote por mais de uma empresa proponente. 

3.7 É indispensável a presença da proponente ou seu representante legal até o final da sessão pública do licitação, 

para que possa exercer os atos referentes ao certame. 

3.8 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.8.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

3.8.2 Empresa em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação acolhido pelo poder 

Judiciário; 

3.8.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com o SISTEMA FIEP; 

3.8.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado 

no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e 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; 

3.8.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.9 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados nos itens 3, 4 e 5, em 

original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a Comissão de Licitações do SESI/SENAI 

poderá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, 

desde que acompanhado do documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para efeitos da 

presente licitação. 

 

4. PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada no local, data e hora, indicados no ANEXO II deste Edital, em 

envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte inscrição (sugestão): 

 

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

4.2 A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, obrigatoriamente em papel timbrado da empresa 

proponente ou com carimbo contendo o CNPJ, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e 

assinada pelo representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função; contendo as 

seguintes informações: 

a) Especificação do(s) produto(s) com descrição detalhada das características, conforme exigido no ANEXO 

I; 

b) Proposta de preços discriminada e demais exigências complementares, nos termos do ANEXO II; 
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c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

4.3 O preço cotado deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e irreajustáveis, nele embutidos os 

tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a utilização 

de transporte(s)/frete(s) necessário ao alcance da realização do objeto do certame. 

4.4 A proposta deverá ter como prazo de validade mínimo o estabelecido no ANEXO II, contado da data de sua 

apresentação. 

4.5 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este edital; 

b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, esclarecimentos ou outros 

atos complementares ao edital; 

c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua 

proposta; 

d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SISTEMA FIEP, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma integral 

e irretratável. 

4.6 A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI e por técnicos designados para tal fim. 

4.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e Anexos, sejam 

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, as que 

apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis 

no seu todo. 

4.8 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao máximo estipulado no ANEXO I deste 

edital.  

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora, indicados no ANEXO II deste edital, 

em envelope devidamente fechado. 

5.2 Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido apresentados por ocasião do 

credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no ENVELOPE Nº 02. 

5.3 O envelope deverá conter a seguinte descrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

5.4 A proponente deverá apresentar, neste envelope, os documentos abaixo citados: 

a) Carta (ANEXO IV) endereçada à Comissão de Licitação do SESI/SENAI, redigida obrigatoriamente em 

papel timbrado ou com carimbo oficial do CNPJ, assinada pelo representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

b) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO V, obrigatoriamente em papel timbrado da 
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empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada pelo representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

d) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 

outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias. 

e) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá contemplar 

também o ICMS; 

f) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

g) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 5.4 “e” e “f”; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

j) Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade 

sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de 

apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

l) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, 

essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam consolidados; 

m) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

n) No caso de empresa estrangeira, a participação é permitida desde que apresente autorização oficial de seu 

funcionamento no Brasil, dada e passada pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, 

nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, 

autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter 

representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

o) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE 

CONDUTA DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO VIII; 

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

5.5 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 5.4, em 

original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a Comissão de Licitações do SESI/SENAI 

poderá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão de abertura dos envelopes, 

desde que acompanhado do documento original. Neste caso, a autenticação só será válida para efeitos da 

presente licitação. 
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5.6 As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso 

as validades das Certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias 

corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

5.7 Os documentos de que trata o item 5.4 devem ser da unidade da proponente, que efetivamente realizará o objeto 

do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que respeita ao documento descrito no item “d”. 

5.8 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que não atender as condições previstas 

no item 6 será considerada inabilitada como proponente.   

 

6. PROCEDIMENTOS DO PREGÃO 

6.1 O pregão será realizado em sessão pública de forma presencial conduzida por Pregoeiro. 

6.2 Será permitida a participação ativa de apenas um representante de cada licitante nas reuniões da presente 

licitação, especificamente designado no momento do credenciamento. 

6.3 Declarada aberta a sessão, não serão admitidos novos proponentes. 

6.4 O Pregoeiro e sua equipe de apoio realizarão os procedimentos iniciais pertinentes, com respeito ao: 

a) Credenciamento dos representantes legais das proponentes interessadas em participar deste Pregão; 

b) Recebimento dos envelopes nº. 1 - Proposta de Preços e nº. 2 - Documentação de Habilitação; 

c) Abertura, verificação da conformidade e rubrica dos documentos apresentados no envelope nº. 1; 

d) O Pregoeiro efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e 

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. Em constando dos 

referidos cadastros, a(s) proponente(s) será(ão) inabilitada(s) OU/E não poderá(ão) participar do certame, 

haja vista a impossibilidade de participação. 

e) Exame da conformidade técnica das propostas; 

f) Se a análise dos documentos contidos no envelope n. 01 necessitar ser mais detalhada, a Comissão de 

Licitações do SESI/SENAI marcará nova data para continuidade da Licitação. 

6.5 O Pregoeiro poderá inverter o procedimento, abrindo primeiramente o envelope de habilitação e posteriormente 

abrindo o envelope de proposta de preços, nos termos do artigo 17 do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SISTEMA FIEP. 

6.6 O Pregoeiro classificará para a fase de lances a proponente autora da proposta de menor preço, dentro do critério 

de julgamento apontado no ANEXO II, e todas aquelas que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 15% (quinze por cento) em relação à de menor preço. 

6.7 Quando não forem classificadas, no mínimo, 03 (três) propostas para a fase de lances, na forma definida no 

subitem 6.6, o Pregoeiro classificará a de menor preço e as duas melhores propostas de preços subsequentes, 

desde que atendam às demais condições definidas neste Edital. 

6.8 As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 6.6 e 6.7, não integrarem a lista de classificadas 

para a fase de lances verbais, também serão consideradas desclassificadas do certame. 

6.9 No caso de empate das propostas de preços, e estas se enquadrarem no disposto dos subitens anteriores, todas 

serão consideradas para efeito de classificação. 

6.10 A classificação de apenas duas propostas de preços não inviabilizará a realização da fase de lances verbais. 

6.11 As proponentes classificadas darão início à etapa de apresentação dos lances verbais, iniciando-se a partir do 
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autor da proposta de maior preço e prosseguindo-se com os demais em ordem decrescente de classificação. Se 

as propostas forem iguais, o Pregoeiro procederá ao sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.12 O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova rodada, caso ocorra. 

6.13 A desistência expressa do proponente em apresentar lance verbal até o final do procedimento, quando 

convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.14 Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor 

estimado para a aquisição do respectivo objeto. 

6.15 Na hipótese de comparecimento de uma única empresa, que apresente proposta válida, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o proponente, para que seja obtida proposta mais vantajosa. 

6.16 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro e a Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI, constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, prosseguirá à abertura 

do envelope de habilitação da empresa que tiver ofertado o menor preço. 

6.17 Se a empresa que apresentou o menor preço for inabilitada ou descumprir qualquer outra exigência do edital, 

caberá à Comissão de Licitações do SESI/SENAI autorizar o Pregoeiro a convocar o autor do segundo menor 

lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que 

atendam ao critério de aceitabilidade, estabelecido neste edital. 

6.18 O Pregoeiro, observando o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, poderá aplicar as 

penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

6.19 Nas situações acima previstas, o Pregoeiro poderá, ainda, negociar diretamente com o proponente vencedor, 

para que seja obtida proposta mais vantajosa.  

6.20 Declarado o licitante vencedor, a Comissão de Licitações do SESI/SENAI encaminhará o processo à autoridade 

competente para a homologação e adjudicação. 

6.21 A proponente declarada vencedora deverá confirmar a proposta de preços, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segunda-feira a sexta-feira), após o encerramento deste 

Pregão, mediante a apresentação da proposta definitiva de preços, acompanhada da planilha com o novo valor 

global e os novos valores para cada um dos itens, deduzidos dos mesmos o desconto ofertado na fase de lances 

verbais do pregão. Para tanto, o preço global definitivo será aquele registrado na rodada final de lances verbais 

do certame. Em casos de lotes, a empresa declarada vencedora deverá obrigatoriamente que apresentar a 

dedução dos descontos ofertados proporcionalmente para cada um dos itens do lote cujo tenha sido considerada 

vencedora. 

6.22 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão pública e lavradas 

em ata, assinada por todos os participantes presentes. O resultado final do Pregão será divulgado via internet no 

site www.fiepr.org.br/licitacao/html. 

 

 

7. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão de 

abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segunda-feira a sexta-feira), qualquer pessoa, através 

de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SESI/SENAI, fax ou e-mail constantes no ANEXO 

II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 
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7.2 Para efeito de contagem do prazo consignado no item 7.1, não será considerada a data de abertura do certame. 

7.3 Poderá à Comissão de Licitações do SESI/SENAI decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, contado de seu recebimento.  

7.4 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada nova 

data para a realização da presente licitação, mediante comunicação no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, se 

a eventual alteração do edital vier a afetar a formulação das propostas. 

7.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e de impugnações serão partes integrantes deste edital.   

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

8.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital e atender ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

8.2 A Comissão de Licitações do SESI/SENAI, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, 

solicitando das proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, 

prospectos, amostras, etc., dos produtos cotado(s) para melhor avaliação ou teste, antes da definição do 

julgamento deste certame. 

8.3 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas e quando não houver lances para o desempate. Havendo propostas economicamente 

vantajosas e que estejam em equivalência de condições, o SISTEMA FIEP procederá ao sorteio da proposta 

vencedora, a ser realizado durante a sessão do Pregão. 

8.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

estabelecidas no item 16 deste edital. 

8.5 Será admitido apenas 01(um) proponente vencedor para o objeto licitado, atendendo-se ao critério de julgamento 

estipulado no ANEXO II. 

8.6 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 

para o SISTEMA FIEP e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

9. RECURSOS 

9.1 Da desclassificação das propostas de preços, somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão de 

Licitações do SESI/SENAI, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por 

escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 

9.2 A Comissão de Licitações do SESI/SENAI analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-

lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 

9.3 Da decisão da Comissão de Licitações do SESI/SENAI relativa ao pedido de reconsideração, não caberá recurso. 

9.4 Caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, da decisão que declarar o licitante vencedor, salvo na hipótese 

de a inversão prevista no item 6.5 vir a ser adotada, quando também caberá recurso da decisão que inabilitar o 

licitante. 

9.5 O licitante que puder vir a ter a sua situação prejudicada em razão do recurso interposto, poderá sobre ele se 

manifestar no prazo de 02 (dois) dias úteis, que correrá da comunicação, pela Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI, da interposição do recurso. 

9.6 O acolhimento do recurso importará em invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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9.7 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, sendo levada a termo em Ata. 

9.8 O recurso deve ser, obrigatoriamente, apresentado em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente redigido 

em português, sem rasuras, fundamentado e assinado por representante legal, observados os prazos legais. 

9.9 Os recursos serão encaminhados para a autoridade superior do SISTEMA FIEP, por intermédio do Pregoeiro, 

para serem submetidos à análise e decisão. 

9.10 Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição, 

pela autoridade competente. 

 

10. ADJUDICAÇÃO 

10.1 O resultado deste certame será publicado no site www.fiepr.org.br/licitacao/html. 

 

11. PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será realizado no prazo e condições especificadas no ANEXO II, a contar da data de conclusão 

da entrega do(s) produto(s), mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente e após a aprovação 

do(s) produto(s), pela Fiscalização do SISTEMA FIEP. 

11.2 Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito decorrentes 

deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

11.3 O faturamento deverá ser feito para o SISTEMA FIEP, conforme dados constantes do ANEXO II. 

11.4 A aprovação do(s) produto(s) dependerá de avaliação, que será efetuada após o processo de conferência, sendo 

que a assinatura do comprovante da entrega do(s) produto(s) não implica na sua aprovação. 

 

12. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

12.1 Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a entrega do(s) produto(s). 

 

13. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

13.1 O SISTEMA FIEP formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

13.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou o não aceita-lo, dentro de 02 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou com justificativa não aceita, 

sujeitará esta às penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

13.3 Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

13.4 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização pelo 

SISTEMA FIEP. 

13.5 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento licitatório 

ou a empresa proibida de contratar com o SISTEMA FIEP. 

 

14. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1 A CONTRATADA tomou amplo conhecimento de todas as condições do edital, seus anexos e documentos, e 

com base nessas ações planejou e orçou o objeto deste contrato, de forma que não serão concedidos aditivos 

contratuais.  

14.2 Ficam excepcionados do disposto no caput do presente item os fatos novos, comprovadamente não conhecidos 

pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do Edital, desde de que devidamente 
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fundamentado e aceito pelo SISTEMA FIEP, em parecer fundamentado, atendendo, obrigatoriamente, o preço 

proposto ou de mercado quando for o caso. Da formalização, fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) para reforma de edifício ou equipamento, do valor 

inicial atualizado do instrumento contratual, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no 

artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP do valor inicial 

atualizado do instrumento contratual. 

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SISTEMA FIEP, independentemente de 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

15.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 

15.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

15.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SISTEMA FIEP a comprovar a impossibilidade da entrega do 

objeto, nos prazos estipulados; 

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

15.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SISTEMA FIEP; 

15.1.8 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no 

contrato ou pela Fiscalização do SISTEMA FIEP;  

15.1.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como as de seus superiores; 

15.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 

15.1.11 A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital. 

15.2 Nas hipóteses das alíneas “15.1.1”, “15.1.3”, “15.1.5”, “15.1.6”, “15.1.7”, “15.1.8”, e “15.1.10”, a parte inadimplente 

será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

15.3 A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do SISTEMA FIEP e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de aplicação 

das sanções previstas no item 16 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

16. SANÇÕES E PENALIDADES 

16.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SISTEMA FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

16.2 Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento 

as solicitações da fiscalização do SISTEMA FIEP e nos casos de infrações de menor gravidade; 

16.3 Será cabível pena de multa: 



 
 
 

 
Processo nº. 17686/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0074/2019 
 

 
NJS 
CPL 

 
 

10 / 63 

16.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução/entrega, aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e ensejando 

a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

16.3.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão 

contratual; 

16.3.3 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto 

contratado e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

16.3.4 Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de 

suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 20% 

(vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

16.4 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

16.5 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir 

de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do 

SISTEMA FIEP. 

16.6 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 

16.7 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

16.8 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 

o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o 

CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

16.9 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da 

intimação do ato. 

 

17. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

17.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção 

na fonte, nos percentuais discriminados no ANEXO II, quando for o caso. 

 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1 O objeto deste edital deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação das 

penalidades previstas no item 16, deste Edital. 

18.2 As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitas 

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

18.3 As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre 
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o edital, através da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao SISTEMA 

FIEP a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

18.4 Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, o SISTEMA FIEP poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das 

demais proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do SISTEMA FIEP. 

18.5 Fica assegurado ao SISTEMA FIEP o direito de: 

a) Adiar a data de abertura do presente certame, dando conhecimento aos interessados, mediante informação 

no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, 

da data inicialmente marcada; 

b) Cancelar o presente certame, a qualquer tempo, desde que haja motivo que o justifique, nos termos do art. 

40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, dando ciência aos 

interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias corridos, para a abertura 

das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a afetar a 

formulação das propostas. 

18.6 É facultado, ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

18.7 A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do 

SISTEMA FIEP, durante a entrega do(s) produtos(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 

nenhuma indenização por parte do SISTEMA FIEP. 

18.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos contratos a qualquer 

título. 

18.9 A proponente vencedora obriga-se a substituir ou readequar o objeto deste edital que não estejam de acordo 

com as especificações e padrões de qualidade exigidos, sem ônus para o SISTEMA FIEP. 

18.10 Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, referentes a recursos, impugnações ou pedidos 

de esclarecimentos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e serão considerados os dias 

consecutivos. 

18.11 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Pregão estão previstos em dotação 

orçamentária para o ano em curso, do SISTEMA FIEP conforme previsto no ANEXO II deste edital.  

18.12 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 

Licitações do SESI/SENAI poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação 

de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item.  

18.13 Os envelopes de habilitação ou proposta comercial das licitantes que forem desclassificadas ou em caso de 

inversão do procedimento sejam inabilitadas, poderão retirar os mesmos no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do julgamento do edital. Decorrido esse prazo, o SISTEMA FIEP poderá providenciar 

a sua destruição. 

 

19. FORO 
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19.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro constante no ANEXO II, para dirimir dúvidas oriundas da 

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 02 de agosto de 2019. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE LOCAL E REMOTO, 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE DE NEGÓCIO, ESPECIFICAÇÃO 

FUNCIONAL E CONSULTORIA PARA O ERP MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND 
OPERATIONS 

 
 

LOTE 01 
VALOR TOTAL UNITÁRIO R$ 247,60 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

MÁXIMO 
UNITARIO 

1 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA MS DYNAMICS 
365 FINANCE AND OPERATIONS 

Horas 10.000  R$ 132,56  

2 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PARA MS   
DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS 

Horas 10.000  R$ 115,04  

 *Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 
 

 
 
 

LOTE 02 
VALOR TOTAL UNITÁRIO R$ 139,18 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

MÁXIMO 
UNITARIO 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE 
NEGÓCIO, ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E 
CONSULTORIA EM SOLUÇÕES, MÓDULOS E 
FUNCIONALIDADES DO MS DYNAMICS 365 FINANCE 
AND OPERATIONS. 

Horas 12.000 
  

R$ 139,18 

*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 
 

  
1. OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1.1 As quantidades previstas nos itens acima listados, deverão ser consideradas para cada 12 (doze) meses de 

contrato, podendo ser renovadas no caso de prorrogação contratual, mediante prévia verificação de 

disponibilidade orçamentária. 

1.2 As quantidades estimadas constituem-se em previsão, não estando a CONTRATANTE obrigada a contratação e 

consumo em sua totalidade e não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de indenização. 

1.3 Os profissionais contratados, para o Lote 01 e 02, deverão atender ao horário de trabalho do(s) CONTRATANTE 

(s), segunda à sexta-feira, no horário de (08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min). Exceto em fases 

críticas como implementações de projetos, onde o horário deve ser combinado de acordo com a necessidade e 

viabilidade do projeto, com pagamento de acordo com os itens do ANEXO I, sem ônus para a CONTRATADA. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção, suporte local e 

remoto, especificação técnica, desenvolvimento, análise de negócio, especificação funcional e consultoria para 

o ERP MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS e de suas integrações com demais sistemas 



 
 
 

 
Processo nº. 17686/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0074/2019 
 

 
NJS 
CPL 

 
 

14 / 63 

que apoiam a gestão do ambiente da CONTRATANTE, com equipes locais e remotas, segundo a metodologia, 

especificações e garantias de qualidade previstas neste Edital, cujas horas devem ser dimensionadas pelo(s) 

CONTRATANTE (s) e consumidas conforme demanda. 

2.2 A CONTRATANTE utiliza o ERP Microsoft  Dynamics 365 Finance and Operations, com processos implantados 

nas entidades SESI/SENAI/FIEP/IEL nos módulos de Administração da organização, Administração do sistema, 

Ativos fixos – Patrimônio, Colaboração do fornecedor, Compras, Comum, Consolidações , Contas a pagar, 

Contas a receber, Crédito e cobranças, Dados de demonstração, Folha de pagamento, Gerenciamento de caixa 

e bancos, Gerenciamento de depósito, Gerenciamento de despesas, Gerenciamento de estoque, Gerenciamento 

de informações do produto, Gerenciamento e Contabilidade de Projetos, Imposto, Livros fiscais, Orçamento, 

Planejamento mestre, Questionário, Recursos humanos, Vendas, Gestão Financeira de Vendas e Marketing, 

entre outros.  

 

3. PARA O LOTE 1 

3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE LOCAL E REMOTO (LOTE01, ITEM 01) 

3.1.1 Prestação de Serviços continuados de Suporte aos Usuários e manutenção Preventiva, Corretiva, 

Adaptativa, Evolutiva ou Normativa do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, com alocação nas 

dependências da CONTRATANTE conforme demanda.  

3.1.2 Manutenção Preventiva, consiste em antecipar possíveis situações, fatores externos ou mudança de 

legislação que impactarão nas funcionalidades ou que causem problemas de uso ou funcionamento do 

sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos encaminhados à CONTRATADA. 

3.1.3 Manutenção Corretiva consiste na correção de defeitos em sistemas. Abrange comportamentos 

inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação 

aos requisitos encaminhados à CONTRATADA. 

3.1.4 Manutenção Adaptativa consiste na adequação de aplicações às mudanças de ambiente operacional, 

compreendendo hardware e software, mudanças de versão, linguagem, bibliotecas, componentes e do 

sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de 

funcionalidades. 

3.1.5 Manutenção Evolutiva ou Normativa corresponde à inclusão, alteração e exclusão de características, 

configurações e/ou funcionalidades demandadas por força de leis, normas, diretrizes, etc., das quais também 

fazem parte desenvolvimentos para ajustes e resolução dos incidentes de acordo com o SLA requerido. 

 

3.2 EXECUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE LOCAL E REMOTO (LOTE 

01, ITEM 01) 

3.2.1 São atividades previstas para o suporte ao ambiente: 

a) Manter os ambientes operacionais e disponíveis para acesso dos usuários, sob o ponto de vista de 

software;  

b) Gerenciar disponibilidade, bem como ações pró-ativas para mitigação de riscos de ocorrência de 

eventos de indisponibilidade; 

c) Analisar os riscos de indisponibilidade, com determinação e implementação de contramedidas 

necessárias para seu pronto restabelecimento em produção; 

d) Monitorar a disponibilidade, com geração de alertas, análises de tendências, de reincidências, e 



 
 
 

 
Processo nº. 17686/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0074/2019 
 

 
NJS 
CPL 

 
 

15 / 63 

geração de histogramas e previsões a respeito da indisponibilidade futura; 

e) Planejar e implementar ações e medidas preventivas, visando minimizar ao máximo a 

indisponibilidade do sistema. 

f) Adequar aplicações e funcionalidades existentes em operação, através de parametrizações e 

configurações no Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations decorrentes de inclusão, alteração 

e exclusão de características, configurações e/ou funcionalidades em aplicações identificadas pela 

CONTRATADA e/ou demandas por força de leis, normas, diretrizes, etc. 

3.2.2 Todos os itens identificados durante o suporte e manutenção local que demandem desenvolvimentos com 

características de melhorias e/ou novas funcionalidades serão encaminhados para execução da 

CONTRATADA vencedora do Lote 1. 

3.2.3 Os desenvolvimentos necessários para atendimento dos incidentes registrados para atendimento pelo 

Suporte e Manutenção Local serão executados pelo profissional com perfil desenvolvedor local. 

3.2.4 Os módulos cobertos no serviço de suporte e manutenção serão os existentes em produção na data de início 

do contrato de suporte, não excluindo-se módulos/funcionalidades adicionais que sejam implementados no 

decorrer do contrato. Os módulos em produção considerados no início do contrato estão descritos no item 

11 - RELAÇÃO DE MÓDULOS DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS e SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO. 

3.2.5 O registro de atendimento dos serviços de suporte será através da ferramenta utilizada pela área de TI do 

CONTRATANTE, onde será feito o registro da solicitação, descrição da solução, elucidação do 

problema/falha e encerramento, armazenando todos os passos do processo na ferramenta, cujo manual será 

disponibilizado a CONTRATADA após assinatura do contrato. O prazo de atendimento de cada chamado 

será controlado de acordo com o Item 3.SLA – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO e Item 4. PENALIDADES. 

3.2.6 Caso haja necessidade de priorização nos atendimentos de incidentes registrados na ferramenta da 

CONTRATANTE, esta será conduzida pelo líder da equipe de suporte local da CONTRATADA nomeado e 

em conjunto pelo representante da Gerência Corporativa de TI da CONTRATANTE. 

3.2.7 Os profissionais que atuarem nas dependências da CONTRATANTE serão alocados em turnos de 8 horas 

diárias de trabalho, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE. Em determinados momentos, como 

fases críticas, a quantidade de horas de prestação de serviços poderá ultrapassar às 8 horas diárias. A 

execução destas serão combinadas de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, com pagamento de 

acordo com os itens do ANEXO I, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

3.2.8 É de responsabilidade da CONTRATADA, alocar profissionais com os mesmos critérios técnicos de 

classificação do edital durante todo o período de contratação, mesmo que a equipe sofra substituições ou 

realocação no decorrer do contrato, o que deve ser notificado à CONTRATANTE com antecedência de até 

30 dias corridos. 

3.2.9 O pagamento dos serviços ocorrerá mensalmente, contemplando a quantidade de horas referente aos 

profissionais alocados no mês, após a execução dos serviços e mediante apresentação de relatório que 

demonstre as atividades realizadas no período de prestação do serviço, para aceite formal da 

CONTRATANTE. 

3.2.10 As despesas de viagem dos profissionais alocados na Sede da CONTRATADA realizadas a partir de Curitiba 

para as Cidades onde haja Unidades do SESI/SENAI/IEL/FIEP, serão por conta da CONTRATANTE, 

reembolsadas de acordo com as normas internas de reembolso de viagens. 
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3.2.11 O Serviço de Suporte Remoto tem como objetivos:  

a) A resolução de incidentes, o acompanhamento ou execução de procedimentos relacionados ao 

Dynamics 365 Finance and Operations ou qualquer uma de suas interfaces de integração cuja 

complexidade técnica e funcional não seja atendida pela equipe de suporte e manutenção local; 

b) Acompanhar ou executar procedimentos de monitoramento no ambiente da CONTRATANTE, seja ele 

local ou ‘on-cloud’. 

c) Desenvolver relatórios técnicos que demonstrem o resultado da execução de procedimento e/ou 

monitoramento. 

d) Quando houver homologação de novas demandas, a equipe de Suporte Remoto, pode ser acionada 

para acompanhar ou auxiliar a equipe de suporte local no transporte ao ambiente de produção dos 

novos módulos, funcionalidades e demais atividades previstas como escopo do serviço de suporte. 

e) Aumentar a capacidade operacional e técnica para resolução de chamados por mês até a quantidade 

de horas contratadas no período, conforme necessidade da contratante. 

f) A utilização de profissionais com conhecimentos, conforme descrição dos perfis descritos no item 5. 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS 

g) Diminuição do risco de suporte a produção. 

h) A priorização e passagem de chamados e a interface de comunicação e trabalho com equipe de suporte 

remoto será conduzida pelo líder da equipe de suporte local da CONTRATADA nomeado pelo 

representante da Gerência Corporativa de TI da CONTRATANTE. 

i) Os módulos cobertos no serviço de suporte e manutenção serão os existentes em produção na data de 

início do contrato de suporte, não excluindo-se módulos/funcionalidades adicionais que sejam 

implementados no decorrer do contrato. Os módulos em produção considerados no início do contrato 

estão descritos no item 13. RELAÇÃO DE MÓDULOS DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS 

e SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 

j) Os profissionais que atuarem remoto serão acionados de acordo com a necessidade da 

CONTRATANTE e demanda do líder de suporte local da CONTRATADA. 

k) A empresa CONTRATADA deverá apresentar os documentos e artefatos definidos em cada uma das 

fases descritas no item 11. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.  

l) O suporte remoto será acionado a partir de lista com prioridades encaminhada pelo líder da equipe local 

em conjunto com um responsável da gerencia de Tecnologia da Informação. O tempo de retorno inicial 

será de 02 (duas) horas úteis após o recebimento para o alinhamento de tempo final de resolução. 

Demandas críticas com impacto de paralisação total ou parcial de sistema ou integração deverá ter 

atendimento imediato.  

m) O não atendimento das demandas do Item 3.2 EXECUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO, SUPORTE LOCAL E REMOTO dentro dos prazos acordados sofrerá penalização de 

acordo a cláusula oitava do contrato. 

 

3.3  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PARA MS   

DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS (ITEM 2, LOTE 1) 

3.3.1 O serviço de especificação para Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations contempla o apoio na 

especificação, arquitetura, análise e prototipação. Os serviços de desenvolvimento contemplam codificação, 
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testes, homologação, implantação e documentação de novas Soluções, Módulos e Funcionalidades do 

Dynamics 365 Finance and Operations, a partir de requisitos estabelecidos pelas áreas usuárias do sistema 

considerando os ambientes descritos no item 12.2 AMBIENTE TECNOLÓGICO. 

3.3.2 O perfil de profissionais para a prestação deste serviço requer qualificação técnica e experiência em soluções 

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. 

3.3.3 Os módulos cobertos no serviço de suporte e manutenção serão os existentes em produção na data de início 

do contrato de suporte, não excluindo-se módulos/funcionalidades adicionais que sejam implementados no 

decorrer do contrato. Os módulos em produção considerados no início do contrato estão descritos no item 

13. RELAÇÃO DE MÓDULOS DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS e SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO. 

3.3.4 O modelo de requisição de demandas pela CONTRATANTE será de acordo com o descrito no item 11. 

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. 

 

3.4 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PARA MICROSOFT 

DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS (ITEM 2, LOTE 01) 

3.4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE o escopo de trabalho já previamente documentado. As 

atividades de planejamento poderão ser realizadas pela ganhadora do lote 1. Fará parte da etapa de 

especificações e planejamento pelo menos uma reunião presencial ou remota entre CONTRATADOS do 

Lote 1 e Lote 2 para alinhamento de definições técnicas e de arquitetura de desenvolvimento de sistemas, 

bem como validação final do planejamento, sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.4.2 Os profissionais contratados deverão atender ao horário de trabalho do(s) CONTRATANTE (s), segunda à 

sexta-feira, no horário de (08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min). Exceto em fases críticas como 

implementações de projetos, onde o horário deve ser combinado de acordo com a necessidade e viabilidade 

do projeto, com pagamento de acordo com os itens do ANEXO I, sem ônus para a CONTRATADA. 

3.4.3 As demandas de serviços de especificação e desenvolvimento poderão ser realizadas para atendimento 

local ou remoto, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 

3.4.4 Nos casos de execução de serviços nas dependências da CONTRATADA, após recebimento das demandas, 

a CONTRATADA realizará os levantamentos e as análises necessárias dos requisitos com base nas 

informações passadas pela CONTRATANTE, para então, apresentar uma estimativa com previsão de total 

de horas necessárias para a realização de cada demanda e prazo de entrega.  

3.4.5 A validação de todo o pacote de desenvolvimento deve ser realizada em conjunto CONTRATANTE, 

CONTRATADA Lote 1 e CONTRATADA Lote 2.  

3.4.6  Após homologação de cada demanda, a equipe de Desenvolvimento poderá ser acionada para transporte 

à produção e transferência de conhecimento das novas funcionalidades. 

3.4.7 A CONTRATADA apenas poderá emitir a Nota Fiscal com o valor a ser faturado após a assinatura do Termo 

de Aceite de Entrega do Projeto pelo CONTRATANTE.  

3.4.8 No caso de projetos demandados pela CONTRATANTE que necessitem ser executados simultaneamente, 

cabe à CONTRATADA designar profissionais ou equipes distintas capazes de desenvolver em paralelo, 

ambas as atividades, sem que o cronograma de nenhum dos projetos seja impactado. 
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3.4.9 O quadro técnico da CONTRATADA deverá adotar os padrões de documentação correspondentes à 

plataforma de desenvolvimento do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations e padrões de banco de 

dados compatíveis com SQL Server. 

3.4.10 É de responsabilidade da CONTRATADA, disponibilizar profissionais com os mesmos critérios técnicos de 

classificação do edital durante todo o período de contratação. A descrição dos perfis consta no item 6. 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS. 

3.4.11 É de responsabilidade da CONTRATADA, disponibilizar profissionais com os mesmos critérios técnicos de 

classificação do edital durante todo o período de contratação.  

3.4.12 No caso de projetos demandados pela CONTRATANTE que necessitem ser executados simultaneamente, 

cabe à CONTRATADA designar profissionais ou equipes distintas capazes de desenvolver em paralelo, 

ambas as atividades, sem que o cronograma de nenhum dos projetos seja impactado. 

 

 

4. PARA O LOTE 2 

4.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE NEGÓCIO, ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E CONSULTORIA 

EM SOLUÇÕES, MÓDULOS E FUNCIONALIDADES DO MS DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS. 

(ITEM 1 LOTE 2) 

4.1.1 O serviço de análise e consultoria contempla a especificação, arquitetura, análise, prototipação, 

parametrização, customização, testes, homologação, implantação, documentação e treinamentos de novas 

Soluções, Módulos e Funcionalidades do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations a partir de 

requisitos estabelecidos pelas áreas usuárias do sistema considerando os ambientes descritos no item 12.2 

AMBIENTE TECNOLÓGICO e requer profissionais de alta qualificação técnica e de larga experiência em 

soluções Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. 

4.1.2 Os módulos cobertos no serviço de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E CONSULTORIA EM 

SOLUÇÕES, MÓDULOS E FUNCIONALIDADES DO DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS serão 

os existentes em produção na data de início do contrato de suporte, não excluindo-se 

módulos/funcionalidades adicionais que sejam implementados no decorrer do contrato. Os módulos em 

produção considerados no início do contrato estão descritos no item 13. RELAÇÃO DE MÓDULOS 

DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS e SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 

4.1.3 A CONTRATANTE demandará serviços análise de negócio, especificação funcional e consultoria em 

soluções, módulos e funcionalidades a partir de novas necessidades geradas para o sistema Microsoft 

Dynamics 365 Finance and Operations.em produção, que se caracterizem como novas implementações e 

de demandas geradas pelas áreas usuárias. 

4.1.4 O prazo de atendimento às demandas geradas pela CONTRATANTE será acordado entre as partes a cada 

solicitação.  

4.1.5 Após recebimento das demandas, a CONTRATADA realizará os levantamentos e as análises necessárias 

dos requisitos com base nas informações passadas pela CONTRATANTE, para então, apresentar uma 

estimativa com previsão de total de horas necessárias para a realização de cada demanda e prazo de 

entrega.  

4.1.6 Cada demanda aprovada será tratada como um projeto de implementação de melhorias, de novas 

funcionalidades e\ou de novos módulos. 
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4.1.7 Quando a demanda necessitar atividades de desenvolvimentos de sistemas, voltados a serviços de 

integração e/ou módulos, funcionalidades no Dynamics 365 Finance and Operations., a CONTRATANTE 

poderá requisitar à CONTRATADA o serviço de Consultoria para a realização do planejamento, definição da 

arquitetura, especificação técnica da arquitetura, desenho de layouts, definição de campos, regras negociais. 

Todas as atividades classificadas como desenvolvimento serão selecionadas pela CONTRATANTE com 

apoio da CONTRATADA e encaminhadas pela CONTRATANTE para a CONTRATADA vencedora do LOTE 

1.  

4.1.8 Fará parte das atividades do item 2.5.7, quando identificado tarefas de desenvolvimento de sistemas, a 

realização de pelo menos uma reunião presencial ou remota entre contratadas do Lote 1 e Lote 2 para 

alinhamento de definições técnicas e de arquitetura de desenvolvimento de sistemas, sem custo adicional 

para a CONTRATANTE. 

4.1.9 A validação de todo o pacote de desenvolvimento deve ser realizada em conjunto CONTRATANTE, 

CONTRATADA Lote 1 e CONTRATADA Lote 2. 

4.1.10 Após homologação de cada demanda, a equipe de Suporte e Manutenção Local poderá ser acionada para 

transporte à produção e transferência de conhecimento das novas funcionalidades. 

4.1.11 No caso de projetos demandados pela CONTRATANTE que necessitem ser executados simultaneamente, 

cabe à CONTRATADA designar profissionais ou equipes distintas capazes de desenvolver em paralelo, 

ambas as atividades, sem que o cronograma de nenhum dos projetos seja impactado. 

4.1.12 A empresa CONTRATADA deverá apresentar os documentos e artefatos definidos em cada uma das fases 

descritas no item 11. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.  

4.1.13 O quadro técnico da CONTRATADA deverá adotar os padrões de documentação correspondentes à 

plataforma de desenvolvimento do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. e padrões de banco de 

dados compatíveis com SQL Server. 

4.1.14 É de responsabilidade da CONTRATADA, disponibilizar profissionais com os mesmos critérios técnicos de 

classificação do edital durante todo o período de contratação. A descrição dos perfis consta no item 6. 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS. 

4.1.15 É de responsabilidade da CONTRATADA planejar, configurar e acompanhar com os usuários chaves do 

ERP todos os testes de regressão e unitários que se façam necessários para validar com qualidade e 

segurança todas as demandas de correções e\ou melhorias, utilizando para isso as ferramentas apropriadas 

do Dynamics 365 Finance and Operations e do LifeCycleServices, que hoje se denominam: Regression 

Suite Automation Tool, Task Recorders e Business Process Modeler. 

 

 

5. SLA - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

5.1 O Acordo de Nível de Serviço do quadro abaixo é válido para atendimento aos serviços do Item 2.1 PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE LOCAL E REMOTO.  

 

Serviço Prioridade 
Tempo de resposta 

(horas úteis) 
Tempo de solução 

(horas úteis) 
Demanda de Suporte Normal 6 horas 48 horas 
Demanda de Suporte Urgente 4 horas 12 horas 
Demanda de Suporte Critico 1 hora 6 horas 
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5.2 Legenda de Prioridades: 

 Normal: Funcionalidades secundárias parcialmente comprometidas. Há soluções de contorno disponíveis 

para o usuário.  

 Urgente: Uma ou mais funcionalidades secundárias comprometidas.  

 Crítico: Funcionalidade principal indisponível ou aplicação inoperante.  

5.3 O tempo de resposta e tempo de solução será computado a partir do momento do recebimento da tarefa relativa 

ao incidente pela Contratada.  

5.4 O prazo de resposta e de solução será computado a partir do momento do recebimento do chamado registrado 

na ferramenta de controle da CONTRATANTE, conforme item 2.2.10. 

 

 

6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) 

6.1 O ANS (Acordo de Nível de Serviço) a ser considerado deve respeitar os prazos e a assertividade descritos no 

seguinte quadro: 

ANS 
Descrição Nível aceitável 

Sujeito a aplicação 
de sanções e 
penalidades 

0 Reunião inicial No máximo  

1 
Resposta referente ao pedido de nova 

demanda, informando estimativa de prazo 
de início e término da atividade. 

6 dias úteis, contados da 
data de solicitação da OS. 

A partir do 7º dia útil 

2 
Número de dias para apresentar o plano 

de trabalho para a demanda com o 
orçamento pré aprovado 

6 dias úteis A partir do 7º dia útil 

3 
Número de dias para iniciar a demanda 

com orçamento pré aprovado 
6 dias úteis A partir do 7º dia útil 

4 Entrega da revisão do orçamento 6 dias úteis A partir do 7º dia útil 

5 
Número de entregas consecutivas com 

erro na mesma solução. 
Até 2 entregas A partir da 3 entrega 

6 
Número de dias para apresentar novo 

plano de trabalho (caso tenhamos atrasos 
no percurso) 

6 dias úteis A partir do 7º dia útil 

7 Entrega da documentação do projeto Previsto em cronograma 

A partir da data final 
apontada para a 
entrega desse 

documento 

8 
Entrega da documentação final do projeto 

(ajustes e demais) 
Antes do termo de aceite 

final 

Na fase de 
homologação final 

prevista no 
cronograma. 

9 Período de garantia / Operação assistida 
90 dias com início na subida 

para o ambiente de 
produção. 

A qualquer momento, 
durante o período de 

garantia com a 
formalização de 
solicitação de 

atendimento e o não 
atendimento desse. 

10 Entrega do Status Report Semanalmente 
A partir da segunda 

semana 

11 
O cronograma é o balizador de todas as 
demandas aprovadas para execução, ele 

deve ser seguido fielmente para a 

Prazo estabelecido no 
cronograma 

Após a vigência 
estabelecida no 

cronograma, desde 
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execução das atividades mapeadas para 
o cumprimento da demanda, bem como, 
para a execução do faturamento e é de 

responsabilidade da CONTRATADA 
qualquer divergência de informações no 

cronograma. 

que não haja por parte 
da CONTRATADA, a 

antecipação dessa 
situação. 

12 
Entrega da documentação para geração 

de faturamento 
No 5º dia útil A partir do 6º dia útil 

13 
Sustentação para ambiente produtivo 

(produção parada) 
2 horas A partir de 3 horas 

14 
Sustentação para ambiente produtivo ou 

para os demais ambientes 
24 horas A partir de 25 horas 

15 
Sustentação tempo máximo para análise 

de uma solicitação. 
4 horas 

Não autorização do 
faturamento das horas 

excedentes. 

16 
Entrega dos requisitos de qualificação 

mencionados no item 10.1 

Obrigatório uma cópia na 
reunião inicial e sempre que 
solicitado entregar no 6º dia 

útil 

Data da vigência da 
entrega solicitada 

17 
Entrega da documentação dos 

profissionais 

Obrigatório uma cópia na 
reunião inicial e sempre que 
solicitado entregar no 6º dia 

útil 

Data da vigência da 
entrega solicitada 

 

6.2 Sanções pelo descumprimento do acordo de níveis de serviço (ANS): 

6.2.1 Sempre que houver descumprimento do acordo de níveis de serviço dispostos no item 10.7 do ANEXO I, a 

CONTRATANTE poderá aplicar as SANÇÕES E PENALIDADES previstas neste edital; 

6.2.2 No caso de reincidência no descumprimento de qualquer um dos níveis de serviço dispostos no item 10.7 

do ANEXO I, a CONTRATANTE analisará os fatos e poderá, segundo seu interesse, rescindir o contrato por 

inexecução parcial. 

 

 
 
7. PERFIL DOS PROFISSIONAIS 

7.1 CONSULTOR DE NEGÓCIOS MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS  

7.1.1 O Consultor de aplicação do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations participará de todos os 

aspectos da implementação, da análise dos requisitos do negócio do cliente à configuração do aplicativo 

Microsoft Dynamics para atender às necessidades do cliente. O Consultor de aplicação se comunica com a 

organização do cliente em diversos níveis a fim de obter a compreensão necessária dos processos de 

negócio. 

7.1.2 A análise dos processos de negócio pode levar à sua alteração. O Consultor de aplicação trabalha com os 

Usuários principais do cliente para assegurar a compreensão total das implicações para os processos de 

negócio atuais. 

7.1.3 A análise dos processos de negócio também pode levar à modificação do aplicativo Microsoft Dynamics 

padrão. Nesse caso, o Consultor de aplicação se comunicará com o Consultor de desenvolvimento para 

assegurar a implementação das modificações necessárias do aplicativo Microsoft Dynamics. 

7.1.4 Adicionalmente, o Consultor de aplicação pode receber a tarefa de conduzir teste de aceite e treinar recursos 

do cliente para usar e manter com êxito o aplicativo Microsoft Dynamics. 
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7.1.5 É responsável por levantar e documentar os requisitos do sistema, por meio de reuniões de entendimento 

junto a equipe funcional do projeto, registrando informações coletadas por meio de atas destas reuniões. 

Elabora artefatos de análise de sistemas de acordo com a metodologia de desenvolvimento (exemplos: 

Declaração de Escopo, Requisitos, Casos de Uso, Especificações Funcionais, entre outros documentos 

listados neste objeto). Faz parte dos requisitos o registro das regras de negócio, mapeamento de processos, 

modelagem de dados.  

7.1.6 Perfil Profissional exigido: 

a) Comunicação clara (escrita e verbal) 

b) Proatividade 

c) Capacidade de gerenciamento 

d) Conhecimento de técnicas de questionamento 

e) Capacidade de solucionar problemas e conflitos de forma criativa  

f) Qualificações de análise comercial 

g) Experiência em modelagem de processos de negócio 

h) Boas habilidades de documentação 

i) Conhecimento de como conduzir workshops e sessões de treinamento 

j) Conhecimento detalhado das funcionalidades principais do aplicativo 

k) Conhecimento detalhado de funcionalidades específicas, como o módulo de fabricação 

l) Compreensão sólida da pilha de tecnologias do aplicativo 

m) Conhecimento geral das tecnologias da Microsoft relacionadas (Microsoft SQL Server, Microsoft 

Exchange Server, Microsoft .NET, Microsoft Office SharePoint Portal Server) 

n) Conhecimento dos processos com características similares ao SESI/SENAI, sendo estes a seguir os 

que estão em operação: Contabilidade, Contas a pagar, Contas a receber, Planejamento e Controle 

Orçamentário, Patrimônio e Ativo fixo, Tesouraria, Fiscal, Gestão de Contratos, Faturamentos, 

Compras, Custos e Portal (módulo web); 

o) Qualificações em testes de aceite do usuário e do sistema. 

7.1.7 Formação/Capacitação:  

a) Graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 

Ciências da Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas 

de Informação e afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado 

de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da 

Informação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em qualquer caso, mediante apresentação 

de original ou cópia simples a qual deverá estar devidamente acompanhada do original para conferência 

a ser realizada pela CONTRATANTE. O certificado de conclusão de curso deve ser realizado por 

instituição reconhecida pelo MEC. 

b) Este perfil profissional é aplicado ao lote 2. 

 

7.2 ARQUITETO DE SOLUÇÕES 

7.2.1 O arquiteto de Soluções deve possuir conhecimento funcional e técnico suficiente para propor a correta 

arquitetura/plataforma tecnológica de desenvolvimento dos projetos demandados pelo Sistema Fiep, visando 

a otimização dos recursos necessários, reaproveitando códigos, bases de dados cadastrais. É de sua 
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responsabilidade o desenho e desenvolvimento da arquitetura de sistemas, deve garantir a operacionalidade 

do sistema através de análise dos requisitos, análise dos processos envolvidos evitando comunicação 

desnecessária entre sistemas, obedecendo as conexões externas e internas com base em padrões, 

informações, premissas e restrições dos elementos envolvidos e assim, garantir que o desenvolvimento 

ocorra com uma arquitetura robusta e flexível. É de sua responsabilidade a criação de procedimentos de 

testes e assim garantir a qualidade do desenvolvimento e funcionalidade do sistema. Deve gerar 

documentação do sistema como manuais, protótipos, esboços enfim, deve manter todo escopo do projeto 

documentado e de conhecimento dos envolvidos para que o sistema seja desenvolvido da forma mais 

consistente possível. A documentação gerada por este profissional, deve garantir que qualquer pessoa 

possa dar continuidade ou sustentação em todo o sistema sem que seja necessário o acompanhamento 

deste profissional. Os artefatos gerados pela CONTRATADA serão acordados pela CONTRATANTE.A 

familiaridade abrangente com a Metodologia de implementação do Microsoft Dynamics, assim como as 

tecnologias da Microsoft subjacentes relacionadas, é essencial para um Arquiteto de solução. 

7.2.2 Perfil Profissional exigido: 

a) Comunicação clara (escrita e verbal) 

b) Proatividade 

c) Capacidade de gerenciamento 

d) Conhecimento de técnicas de questionamento 

e) Capacidade de solucionar problemas e conflitos de forma criativa 

f) Qualificações funcionais/técnicas 

g) Compreensão aprofundada do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations 

h) Conhecimento da tecnologia Microsoft .NET, sistema de desenvolvimento do Microsoft Visual Studio e 

ambientes de desenvolvimento específicos do Microsoft Dynamics 365. 

i) Integração do Microsoft Dynamics 365 com outros aplicativos 

j) Arquitetura e dimensionamento de hardware do Microsoft Dynamics 

k) Rede e sistemas operacionais 

l) Tecnologias de servidor: banco de dados do Microsoft SQL Server, Reporting Services e Analysis 

Services, arquitetura de três camadas, servidores Web etc. 

m) Tecnologias de Internet: Microsoft IIS (Servidor de Informações da Internet), Microsoft BizTalk Server, 

firewalls etc. 

n) Qualificações de análise comercial 

o) Experiências em modelagem de processos de negócio 

p) Boas habilidades de documentação 

7.2.3 Formação/Capacitação:  

a) Graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 

Ciências da Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas 

de Informação e afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado 

de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da 

Informação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em qualquer caso, mediante apresentação 

de original ou cópia simples a qual deverá estar devidamente acompanhada do original para conferência 
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a ser realizada pela CONTRATANTE. O certificado de conclusão de curso deve ser realizado por 

instituição reconhecida pelo MEC. 

b) Este perfil profissional é aplicado ao lote 1, itens 01 e 2. 

 
 
7.3 DESENVOLVEDOR MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS 

7.3.1 O Consultor de desenvolvimento é responsável pelo design e desenvolvimento de modificações para o 

aplicativo MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS padrão. Essa pessoa também pode 

receber a tarefa de desenvolver e executar processos de migração de dados e de desenvolver integrações 

com sistemas legados.  

7.3.2 Através da comunicação com o Consultor de aplicação, o Consultor de desenvolvimento tem uma 

compreensão dos requisitos do negócio e das modificações e integrações necessárias para dar suporte aos 

requisitos. O Consultor de desenvolvimento também pode receber a tarefa de criar uma documentação 

detalhada das personalizações e integrações. 

7.3.3 Perfil Profissional exigido: 

a) Conhecimento e experiência de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e 

metodologias de backup de Banco de Dados; 

b) Conhecimento e experiência em Tecnologia Microsoft .NET, sistema de desenvolvimento do Microsoft 

Visual Studio e ambientes de desenvolvimento específicos do Microsoft Dynamics (X++). Conhecimento 

de versionamento de código utilizando a ferramenta DevOps da Microsoft. 

c) É um diferencial a experiência em processos de migração de dados, higienização e processamento de 

dados com um alto volume transacional de informações, principalmente de sistemas ERP e afins. 

d) Desejável o conhecimento na utilização da plataforma de colaboração da Microsoft Life Cycle Services 

(LCS).  

e) Ser capaz de realizar Comunicação clara (escrita e verbal), Pró-atividade, Capacidade de 

gerenciamento, Conhecimento de técnicas de questionamento, Capacidade de solucionar problemas e 

conflitos de forma criativa, Qualificações funcionais/técnicas, Conhecimento em rede e sistemas 

operacionais, Experiências em modelagem de processos de negócio; Habilidades de documentação. 

f) Acompanhar atividades e aprofundar o nível existente no conhecimento do MICROSOFT DYNAMICS 

365 FINANCE AND OPERATIONS, apoiando os analistas de TI do Sistema FIEP. Esta atividade deve 

ser exercida principalmente na análise dos GAPS e definições das adaptações do D365FO, ou dos 

processos organizacionais. 

g) Participar das atividades de implementação, de forma a complementar e de orientar aos usuários e 

analistas internos do sistema FIEP e da consultoria licitada, agregando uma visão técnica especializada, 

obtida com a experiência em projetos de implantação semelhantes. 

h) Complementar os trabalhos de análise e implantação, quando e onde haja insuficiência temporária de 

pessoas do quadro do sistema FIEP 

i) Apoiar com atividades curtas os trabalhos, quando requerido conhecimento especializado de 

implantação MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS ou verificação de qualidade 

da solução técnica adotada. 
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j) Apoiar em atividades pontuais, quando requerido conhecimento especializado de implantação do 

MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS e do negócio. 

k) Avaliar a qualidade das soluções adotadas. 

l) Aprofundar o nível de conhecimento da área de TI do Sistema FIEP MICROSOFT DYNAMICS 365 

FINANCE AND OPERATIONS, com foco nos atendimentos de requisitos de negócios. 

m) Participar das atividades de implantação, complementando e orientando os usuários e analistas de 

negócios do próprio sistema FIEP. 

n) Acompanhar a operação da implementação MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND 

OPERATIONS junto aos usuários chaves para visualizar, analisar e identificar possíveis falhas na 

operação, com objetivo de dar agilidade ao projeto de implantação. 

o) Apoiar os usuários com treinamentos e capacitações quando necessário. 

p) Experiência na Integração do MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS com outros 

aplicativos. 

7.3.4 Formação/Capacitação:  

a) Graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 

Ciências da Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas 

de Informação e afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado 

de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da 

Informação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em qualquer caso, mediante apresentação 

de original ou cópia simples a qual deverá estar devidamente acompanhada do original para conferência 

a ser realizada pela CONTRATANTE. O certificado de conclusão de curso deve ser realizado por 

instituição reconhecida pelo MEC. 

b) Este perfil profissional é aplicado ao lote 1, itens 01 e 02. 

 
 
7.4 GESTOR DE PROJETOS 

7.4.1 É de responsabilidade do gestor de projetos o gerenciamento do portfólio dos projetos, a organização das 

atividades diretas e indiretas exigidas pelos projetos juntamente com o time técnico, a elaboração de status 

dos projetos, a mediação de conflitos, ser pro ativo frente aos possíveis problemas e problemas instalados 

acionando os envolvidos e montando plano de ação para normalização do fluxo de trabalho, formalização 

de todas as ocorrências do projeto que possam impactar o andamento do projeto tanto adiantar quanto 

postergar ações previstas em cronograma, mediar questões orçamentárias, apontar e documentar todas as 

mudanças de escopo e os impactos dessa no projeto e nos projetos que se integram a ele ou a equipe de 

trabalho. Manter o cronograma dos projetos sempre atualizados, conhecer as atividades dos projetos e 

conciliar as agendas dos recursos, conhecer os próximos passos dos projetos e anteceder as ações 

necessárias para execução desses. A CONTRATADA é responsável por definir a alocação do gestor de 

projetos em conformidade com as demandas aprovadas pela CONTRATANTE. 

7.4.2 Perfil Profissional exigido: 

a) Planejar e acompanhar a execução dos cronogramas dos projetos aprovados; 

b) Apresentar semanalmente o status report dos projetos em reunião presencial ou conforme acordado 

entre as partes.  
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c) Ser o ponto focal de todas as situações demandadas para a execução do projeto.  

d) Alocar profissionais certificados na linguagem, ferramenta, tecnologia ou processo sempre que a 

CONTRATANTE solicitar conforme o escopo apresentado na demanda. 

e) Prover a revisão do orçamento posterior a etapa de análise ou quando ocorrer mudança de escopo, 

tecnologia ou novas solicitações que justifique a alteração de valores e buscar a aprovação formal da 

CONTRATANTE para qualquer alteração orçamentária. 

f) Deverá propor metodologias de gestão para o gerenciamento total do projeto, gerenciamento de 

requisitos, gerenciamento de configurações e mudanças, gerenciamento de qualidade, gerenciamento 

das manutenções e gerenciamento das resoluções de problemas e em comum acordo com a 

CONTRATANTE estabelecer a metodologia a ser adotada 

7.4.3 Formação/Capacitação:  

a) Experiência mínima de 4 anos em gerenciamento de projetos de implantação de sistemas, utilizando 

metodologia de gerenciamento de projeto PMBOK e Scrum 

b) Este perfil profissional é aplicado aos lotes 1 e 2. 

 

8. ATESTADO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

8.1 A empresa CONTRATADA deverá realizar a verificação e validação da qualidade dos produtos e artefatos do 

lote 1 antes da entrega para os CONTRATANTES. Esta, por sua vez, realizará a verificação da qualidade e 

conformidade com vistas ao aceite dos produtos gerados pela empresa CONTRATADA.  

8.2 A empresa CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para o CONTRATANTE, os acertos nas inconformidades 

encontradas. Caso não realize os ajustes no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, a entrega será 

considerada rejeitada.  

8.3 O CONTRATANTE emitirá o Termo de Aceite do serviço após atestar: 

a) O recebimento de todos os artefatos e produtos especificados no Plano de Trabalho e a publicação do 

sistema no ambiente de produção do CONTRATANTE;  

b) O atendimento dos requisitos segundo as especificações funcionais e não-funcionais especificadas no 

documento de requisitos aprovado pelo CONTRATANTE;  

c) Adequação do produto entregue às necessidades dos usuários;  

d) Integração completa com os sistemas legados, nos casos em que houver necessidade;  

e) Conversão da base de dados para o novo sistema, caso haja necessidade de migração dos dados;  

f) Desempenho dos artefatos de software em nível requerido pela aplicação e de acordo com as especificações 

não-funcionais definidas e aprovadas pelo(s) CONTRATANTE(s) no documento de requisitos do projeto;  

g) Confiabilidade e execução plena do código;  

h) Entrega dos relatórios de testes realizados, principalmente, testes funcionais e de stress;  

i) Qualidade na documentação elaborada.  

8.4 A empresa CONTRATADA deverá passar para a equipe técnica de TI do(s) CONTRATANTE(S), todo o 

conhecimento necessário ao entendimento do serviço entregue, tais como arquitetura, estrutura de dados, 

procedimentos de implementação e procedimentos de instalação, através de reuniões, documentos e manuais.  

 

9. GARANTIA DOS SERVIÇOS  
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9.1 A empresa CONTRATADA deverá atestar, formalmente, a garantia técnica de cada produto entregue e aceito 

pela CONTRATANTE, através do termo de aceite do projeto/serviço. 

9.2 A avaliação da qualidade dos pacotes entregues será realizada a cada entrega prevista na Ordem de Serviço, 

podendo motivar a recusa de artefatos. A motivação da recusa do artefato será formalizada pelo 

CONTRATANTE. 

9.3 A CONTRATADA, deverá garantir pelo prazo mínimo de 03 (três) meses, contados a partir da implementação 

da solução em ambiente produtivo da CONTRATANTE a prestação obrigatória da manutenção corretiva, sem 

ônus para a CONTRATANTE (fase de operação assistida ou garantia), obedecendo o ANS estabelecido para a 

ação necessária. 

9.4 No caso de a identificação do problema ocorrer após a assinatura do Termo de Aceite do Serviço, ou, após o 

encerramento da vigência do contrato de prestação do serviço, mas dentro do período da garantia técnica 

prevista, a CONTRATADA deverá prestar o serviço de garantia sem qualquer ônus ao CONTRATANTE. 

9.5 Os produtos somente serão considerados aceitos caso todos os requisitos avaliados sejam recebidos, 

homologados e estejam em plena concordância com os preceitos metodológicos vigentes no CONTRATANTE e 

os critérios de qualidade estabelecidos entre as partes. 

9.6 O modelo de execução e avaliação para os serviços do Objeto deste Edital deve obedecer às seguintes condições 

e exigências: 

a) O método de trabalho e os produtos gerados pela CONTRATADA devem obedecer aos critérios definidos 

na metodologia vigente na CONTRATANTE, obedecendo às adaptações, a serem realizadas para melhor 

atender às necessidades da CONTRATANTE.  

b) Os modelos de dados, as classes e demais objetos gerados deverão ser construídos ou adequados de 

maneira a permitir sua perfeita integração aos sistemas existentes, buscando a eliminação de redundâncias, 

a integridade das informações e o reuso de objetos, classes e componentes.  

c) Os produtos e serviços deverão ser produzidos nas ferramentas (softwares) utilizadas pela CONTRATANTE.  

 

 

10. DAS RESPONSABILIDADES  

10.1 COMPETE A CONTRATADA  

10.1.1 Os recursos de hardware e software, necessários à execução das atividades, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A infraestrutura de rede nas dependências do CONTRATANTE é de 

responsabilidade do mesmo. 

10.1.2 Atividades específicas que exigirem interação presencial com as áreas demandantes ou áreas de negócio 

do CONTRATANTE, como levantamento de requisitos, reuniões, entrevistas, apresentações e workshops 

deverão ocorrer nas dependências do CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.  

10.1.3 Os profissionais da CONTRATADA exercerão suas atribuições sob a supervisão, acompanhamento e 

orientação do Gerente de Projeto da empresa CONTRATANTE, que ficará responsável pelo 

acompanhamento dos serviços contratados.  

10.1.4 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus especialistas e funcionários, no desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da CONTRATANTE. 

10.1.5 Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 
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10.1.6 Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos 

universalmente aceitos; 

10.1.7 Informar ao CONTRATANTE sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias úteis; 

10.1.8 Cumprir o programa técnico e o cronograma físico-financeiro, quando houver; 

10.1.9 Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

10.1.10 Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

10.1.11 Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas na 

cláusula sétima deste termo, sem prejuízo à retenção de pagamento da parte inexecutada; 

10.1.12 Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o Sistema 

Fiep e o referido profissional; 

10.1.13 Sob todos os aspectos, prestar os serviços mediante o uso da melhor técnica, visando à mais perfeita 

consecução dos resultados, obedecidas as especificações técnicas exigidas; 

10.1.14 Os profissionais contratados, para o Lote 01 e 02, deverão atender ao horário de trabalho do(s) 

CONTRATANTE (s), segunda à sexta-feira, no horário de (08h00min às 12h00min e 14h00min às 

18h00min). Exceto em fases críticas como implementações de projetos, onde o horário deve ser combinado 

de acordo com a necessidade e viabilidade do projeto, com pagamento de acordo com os itens do ANEXO 

I, sem ônus para a CONTRATADA. 

10.2 COMPETE AO SISTEMA FIEP: 

10.2.1 Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução das atividades ora 

contratadas;  

10.2.2 Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário; 

10.2.3 Pagar, pontualmente, a CONTRATADA, pelos serviços prestados. 

 

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Gerência Financeira e Serviços RH ou Gerência 

Corporativa de Administração e Finanças da CONTRATANTE, por intermédio de representante devidamente 

designado.  

11.2 O objeto deste Edital estará sujeito a mais ampla e rigorosa fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas 

abrangidas pelos serviços, obrigando a CONTRATADA a prestar todos os esclarecimentos necessários que 

forem solicitados.  

11.3 A presença do Gestor do Contrato como representante da CONTRATANTE não diminuirá a responsabilidade da 

CONTRATADA, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade Da CONTRATANTE.  

11.4 O Gestor do Contrato por parte da CONTRATANTE, poderá sustar recusar e mandar refazer quaisquer serviços, 

que estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes deste Edital determinando prazo 

para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos em desconformidade com o solicitado.  

11.5 Eventuais irregularidades de caráter urgente deverão ser comunicadas, por escrito, ao Gestor de Contrato com 

os esclarecimentos julgados necessários e, as informações sobre possíveis paralisações de serviços, a 
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apresentação de relatório técnico ou razões justificadoras a serem apreciadas e decididas pelo servidor 

designado.  

11.6 As decisões e providências sugeridas pela CONTRATADA ou julgadas imprescindíveis, que ultrapassarem a 

competência do Gestor designado pela CONTRATANTE, deverão ser encaminhadas à autoridade superior, para 

a adoção das medidas cabíveis.  

11.7 O Gestor do Contrato designado deverá conferir os relatórios dos serviços executados pela CONTRATADA, por 

ocasião da entrega das notas fiscais ou faturas, e atestar a prestação dos serviços, quando executados 

satisfatoriamente, para fins de pagamento.  

11.8 Ao Gestor do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes deste 

Edital, da proposta da CONTRATADA e das cláusulas do futuro contrato. 

11.9 Todas as solicitações encaminhadas para a CONTRATANTE, estão sujeitas ao Acordo de Nível de Serviço (ANS) 

e penalidades previstas neste edital. 

12. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

12.1 A CONTRATADA deve adotar o processo de desenvolvimento de software que seja aderente às boas práticas 

vigentes. Entretanto, na relação com a CONTRATANTE, a CONTRATADA deve realizar as atividades 

constantes nos fluxos de trabalho da CONTRATANTE e entregar todos os artefatos previstos nos mesmos, 

respeitando os templates definidos e ou acordados com a CONTRATANTE e obedecendo aos padrões UML e 

metodologias ágeis. 

12.2 A CONTRATANTE possui uma metodologia de desenvolvimento de sistemas que consiste nas etapas abaixo 

descritas: 

12.3 Demanda: a solicitação da demanda é efetuada pela área de negócio do Sistema Fiep para a área de tecnologia 

da informação, onde em conjunto, é efetuado o documento contemplando o escopo, requisitos, contexto da 

demanda dentre outras informações. Ao final do entendimento interno, é apresentada para CONTRATADA a 

necessidade de melhoria ou um novo projeto. O documento gerado pela CONTRATANTE será encaminhado a 

CONTRATADA para análise e composição do orçamento/estimativa. Caso seja necessário a CONTRATADA 

solicitará reunião presencial ou remoto para refinamento do escopo. 

12.4 Análise de Requisitos:  Etapa na qual a CONTRATADA, deverá entender o escopo da demanda com seus 

requisitos funcionais e não funcionais, a partir de especificações entregues pela equipe técnica da 

CONTRATANTE, bem como, a partir do levantamento realizado pela CONTRATADA de forma a ser capaz de 

gerar uma estimativa/orçamento. Esta etapa não haverá custo para a CONTRATANTE. Caso as informações 

encaminhadas pela equipe técnica do Sistema Fiep não sejam suficientes para composição do 

orçamento/estimativa, a CONTRATADA é responsável por apontar a necessidade em complementar o 

entendimento do escopo, e assim, havendo acordo entre partes, será autorizado pelo do gestor do contrato a 

utilização de horas para a execução deste serviço. 

12.5 Estimativa/Orçamento: Etapa na qual a CONTRATADA, deverá apresentar a estimativa/orçamento para 

execução dos serviços com base nos artefatos gerados na fase de análise de requisitos. A estimativa/orçamento, 

deverá conter minimamente escopo da demanda, entregáveis que estão contemplados no atendimento da 

demanda, quantidade de horas, o item de edital que será utilizado para atendimento da demanda, macro 

cronograma com prazos para entregas versus entregáveis que sinalizarão a autorização de faturamento. Esta 

etapa não haverá custo para a CONTRATANTE. São exemplos de artefatos necessários para execução do 

projeto, cronograma, especificação funcional, especificação Técnica, protótipo e design, casos de testes, plano 
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de deploy e outros itens/artefatos necessários para execução da demanda. Todos os artefatos / entregáveis 

previsto no orçamento são de responsabilidade da CONTRATADA desenvolver e solicitar a aprovação para a 

área técnica do Sistema Fiep. Os materiais produzidos são gatilhos para faturamento.  Após a fase da análise 

detalhada, a CONTRATADA deverá revisar o orçamento e entregar este no prazo de 6 dias úteis. 

12.6 Autorização de Execução: Etapa na qual a CONTRATANTE avaliará junto à área demandante a 

estimativa/orçamento disponibilizado pela CONTRATADA para então autorizar o início da prestação de serviço. 

Havendo dúvidas ou discordância com as informações apresentadas a CONTRATANTE requisitará à 

CONTRATADA revisão e adequação da estimativa/ orçamento. Após a aprovação da estimativa/orçamento, o 

fornecedor encaminhará para o Sistema FIEP a programação de início do atendimento. A CONTRATADA é 

responsável por entregar o cronograma detalhado do projeto/demanda. Neste, deverá conter suas atividades, os 

marcos e as dependências de atividades do Sistema Fiep. Para cada marco, haverá a correlação de um artefato 

que foi mencionado na estimativa/orçamento. A CONTRATADA tem no máximo de 6 dias úteis para apresentar 

o plano de trabalho da demanda. 

12.7 Análise Detalhada: Etapa na qual a CONTRATADA, realizará a análise detalhada (funcional, regras de negócio 

e técnica). É neste momento que a CONTRATADA deverá sinalizar os possíveis desvios de esforço estimados 

na etapa de Estimativa/Orçamento, cabendo a CONTRATANTE e CONTRATADA a análise do novo escopo, 

podendo realizar ajustes no cronograma e gerar um orçamento complementar, mediante aceite da 

CONTRATANTE. Nesta atividade será agendado, conforme cronograma estipulado, as reuniões de 

levantamento de requisitos, as reuniões serão realizadas com a área de negócio, analista técnico e profissional 

designado pela CONTRATADA, as especificações técnica e funcional, deverão ser escritas e formalizadas pela 

CONTRATADA, sendo ela um entregável do projeto. É de responsabilidade da CONTRATADA informar qualquer 

desvio do escopo quanto a prazo e custo no momento da especificação funcional. A CONTRATADA entregará a 

CONTRATANTE o material gerado para aprovação dos requisitos levantados. Após a análise detalhada, um novo 

orçamento deve ser gerado pela CONTRATANTE. 

12.8 Desenvolvimento: Etapa na qual a CONTRATADA, realizará o desenvolvimento do serviço/projeto, em seu 

ambiente de desenvolvimento, seguindo o cronograma estabelecido. O desenvolvimento deve ser construído 

com base na documentação gerada nas fases anteriores pela CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE. 

Os testes técnicos/desenvolvimento são de responsabilidade da CONTRATADA. É de responsabilidade da 

CONTRATADA gerir as inconsistências encontradas sem impacto no cronograma do projeto; 

12.9 Testes Unitários e Integrados: Etapa na qual a CONTRATADA, realizará a implantação dos serviços / projetos 

desenvolvidos, no ambiente de Testes Unitário e Integrados da CONTRATANTE, bem como a entrega da 

documentação dos testes de desenvolvimento realizado no ambiente da CONTRATADA. A documentação de 

testes entregue pela CONTRATADA, servirá de base para realizar novos testes no ambiente da 

CONTRATANTE, validando os testes unitários e Integrados. A CONTRATANTE acompanhará os testes e 

poderá solicitar mais etapas com objetivo de certificar a correta implementação das regras de negócio e requisitos 

funcionais e não funcionais integrados. Aprovado os Testes Unitários e Integrados a CONTRATADA deverá 

entregar o plano de implantação realizado nesta etapa. 

12.10 Homologação: Etapa na qual a CONTRATANTE, realizará a implantação dos serviços / projetos desenvolvidos 

pela CONTRATADA, seguindo o plano de implantação entregue na etapa anterior pela CONTRATADA. Nesta 

etapa a CONTRATADA acompanhará a CONTRATANTE na execução de novos testes conforme realizados 

na etapa anterior, que reaplicados em homologação deverão apresentar as mesmas funcionalidades e 
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comportamento. Caso seja identificado divergências nos testes apresentados, os serviços / projetos serão 

devolvidos a etapa de desenvolvimento, para posterior correção ou ajustes. Uma vez validado os testes de 

ambiente, os Serviços / Projetos serão entregue para homologação da área de negócio. A CONTRATADA 

deverá encaminhar as evidências de testes, casos de testes, assim como deploy para subir a solução em 

ambiente de homologação. Todas as inconsistências encontradas na fase de homologação deverão ser 

formalizadas e encaminhadas para a CONTRATADA; 

12.11 Implantação: Etapa na qual a CONTRATADA ou a CONTRATANTE realizará a implantação dos Serviços / 

Projetos no ambiente de produção. A determinação de qual entidade realizará a implantação deverá ser 

previamente acordada com a CONTRATANTE. A CONTRATADA poderá ser acionada pela CONTRATANTE 

na modalidade de sobre aviso ou plantão conforme necessidade durante a implantação. Somente após a 

validação e aceite da área de negócio o Serviço / Projeto estará aprovado para etapa de implantação.  A 

implementação em produção acontecerá sempre pela equipe de TI do Sistema FIEP, porém, sendo necessário, 

a equipe da CONTRATADA, será acionada para fazer a implementação em ambiente produtivo com a 

assistência da equipe de TI do Sistema FIEP.  

12.12 Entrega: Etapa na qual CONTRATANTE realizará certificação de usabilidade dos Serviços / Projetos 

implantados em produção, podendo identificar ajustes necessários que devem ser corrigidos antes da emissão 

do Termo de Aceite. 

12.13 Termo de Aceite: Etapa na qual a CONTRATANTE deverá validar o termo de aceite fornecido pela 

CONTRATADA, finalizando o ciclo de entrada dos Serviços / Projetos em produção. Refere-se também aos 

entregáveis apontados no cronograma. 

a) A CONTRATADA deverá realizar a verificação e validação da qualidade dos serviços e artefatos 

gerados, antes da entrega para a CONTRATANTE. 

b) A CONTRATADA deverá acompanhar e realizar os ajustes necessários, identificados em tempo de 

homologação, nos serviços e artefatos para os quais a homologação for aplicável. 

c) Após a homologação da CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará a verificação da qualidade e 

conformidade, com vistas ao aceite dos serviços e artefatos gerados pela empresa CONTRATADA. 

d) A empresa CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para a CONTRATANTE, os acertos nas 

inconformidades encontradas conforme prazo acordado entre as partes. Caso a CONTRATADA não 

realize os ajustes no prazo e escopo previamente estabelecidos, a CONTRATANTE poderá rejeitar esta 

entrega. 

12.14 Período de Garantia: Etapa na qual a CONTRATADA fornecerá pelo prazo de 90 dias, ajustes e correções 

quando identificados após a etapa de Implantação. Esta etapa não haverá custo para a CONTRATANTE. 

12.15 11.15 Encerramento: Etapa na qual encerra-se o ciclo de desenvolvimento, implantação e garantia dos 

Serviços / Projetos, passando os mesmos para atendimento do serviço de suporte e sustentação. 

12.16 Os direitos autorais relativos aos Serviços/ Projetos contratados, bem como o código fonte produzido 

especificamente para atender as demandas solicitadas pela CONTRATANTE, pertencerão única e 

exclusivamente a CONTRATANTE, à qual se reserva o direito de utilização sem quaisquer restrições.  

12.17 Todo o processo de desenvolvimento das ordens de serviço ou demanda, a elaboração parcial ou total de 

qualquer fase da demanda, deve obedecer ao Acordo de Nível de Serviço (ANS).  

 

13. METODOLOGIA DE DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS  
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13.1 A Metodologia de gestão de projetos para implementação deverá ter como referência o PMBOK ou SCRUM 

contemplando as fases e entregáveis como indispensável e de responsabilidade da CONTRATADA. 

13.2 Os profissionais da CONTRATADA exercerão suas atribuições sob a supervisão, acompanhamento e orientação 

do Gerente de Projeto da empresa CONTRATADA, que ficará responsável pelo acompanhamento dos serviços 

contratados. 

13.3 No caso de projetos demandados pela CONTRATANTE que necessitem ser executados simultaneamente, cabe 

à CONTRATADA designar profissionais ou equipes distintas capazes de desenvolver em paralelo, ambas as 

atividades, sem que o cronograma de nenhum dos projetos seja impactado. 

13.4 É de responsabilidade da CONTRATADA alertar a CONTRATANTE sobre mudanças no escopo de uma Ordem 

de Serviço (OS) ou demanda já aprovados e em execução. Tal apontamento será objeto de verificação e 

aprovação pela CONTRATANTE, segundo o escopo da mudança e o fluxo de aprovação orçamentária. Caso a 

CONTRATANTE constate que a mudança foi decorrente de um aumento de escopo demandado pela área de 

negócio e esta for considerada viável, a solicitação de mudança será realizada sem prejuízo para a empresa 

CONTRATADA, a CONTRATANTE formalizará a autorização de execução da alteração do escopo e os novos 

custos, caso necessário. 

13.5 Para a execução dos serviços de desenvolvimento, a CONTRATADA deverá seguir padrões de UML ou 

especificação ágil lógica. Para os casos que a contratada utilize de outra Metodologia, essa deverá ser proposta 

para aprovação e adequação à metodologia da CONTRATANTE. 

13.6 Durante a vigência do CONTRATO, o contato dos profissionais da CONTRATADA com a CONTRATANTE 

restringir-se-á aos profissionais da área de desenvolvimento e manutenção de sistemas da CONTRATANTE, 

responsáveis pelo acompanhamento do projeto ou serviço contratado, salvo quando acompanhados por estes 

ou com sua autorização. 

13.7 Faz parte dos serviços de desenvolvimento a elaboração e/ou atualização a elaboração do Plano de Testes, bem 

como a execução dos mesmos. Faz parte do escopo tanto os testes unitários, bem como os testes integrados. 

13.8 Testes: A CONTRATADA deve entregar junto com os artefatos construídos toda a documentação contendo o 

plano de testes e as evidências de teste, que servirão de subsídio para as atividades de auditoria do trabalho de 

teste realizado pela (s) empresa (s) de desenvolvimento. Sempre que a CONTRATANTE considerar pertinente 

13.8.1 Testes Unitários 

a) A CONTRATANTE exigirá a execução de Teste Unitário sobre o produto de software construído pela 

empresa CONTRATADA, baseado no Plano de testes elaborado pela CONTRATADA. 

b) Entende-se como Teste Unitário aquele realizado sobre um componente de software isoladamente. 

13.8.2 Testes Integrados 

a) A CONTRATANTE exigirá a execução de Teste Integrado sobre o produto de aplicativo construído pela 

empresa CONTRATADA, baseado no Plano de testes elaborado pela CONTRATADA. 

b) Entende-se como Teste Integrado aquele realizado através da navegação de forma progressiva e 

ordenada pelas telas ou estruturas internas do aplicativo/software onde seus elementos são combinados 

e testados para avaliação das suas interações. 

c) A CONTRATADA deve entregar junto com os artefatos construídos toda a documentação contendo o 

mapeamento da navegação interna realizada e demais evidências do teste integrado, que servirão de 

subsídio para as atividades de auditoria do trabalho de teste realizado pela (s) empresa (s) de 
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desenvolvimento. Essa auditoria será realizada pela CONTRATANTE ou por empresa por ela designada 

sempre que a CONTRATANTE considerar pertinente. 

 
13.9 A cada ciclo de entrega a CONTRATADA deverá publicar todo o código fonte, scripts de criação e população de 

banco de dados, documentações e todos os demais artefatos técnicos que façam parte do projeto no local 

indicado pela CONTRATANTE. 

13.10  Todos os artefatos produzidos durante a execução do projeto como documentos, modelos, código fonte, 

scripts de geração de banco de dados, entre outros, são de propriedade única e exclusiva da CONTRATANTE. 

13.11 A CONTRATANTE se reserva ao direito de aplicar auditoria sobre o código-fonte entregue pela 

CONTRATADA, a ser executada pela própria CONTRATANTE ou por empresa por ela designada. Para isto, 

utilizará como insumos: o código-fonte, a especificação de programas, o modelo de arquitetura de solução, os 

padrões de codificação definidos e os casos de teste aplicados. 

13.12 Abaixo a lista de documentos a ser elaborados ou atualizados pela CONTRATADA. As documentações listadas 

farão parte do atendimento de cada Ordem de Serviço (OS) e devem ser detalhadas no Plano de Trabalho e 

aprovadas pela CONTRATANTE. 

13.12.1 Gestão de Projetos:  

 Orçamento e Revisão do Orçamento 

 Macro Cronograma 

 Declaração de Escopo 

 Declaração de Mudança de Escopo 

 Planilha de Horas da equipe por projeto com apontamentos diários 

 Planilha de Horas com Previsto e Realizado por projeto e por perfil, contabilizando o saldo de horas de 

cada perfil 

 Status Report 

 Atas de reunião de Gestão ou de trabalho 

 Plano de Ação para contingências e recuperação de projetos (perda de equipe e conhecimento) 

 Cronograma Detalhado de desenvolvimento e Implantação 

 Relação de Entregáveis por projeto para composição de faturamento 

 Plano de Trabalho/Plano de Projeto 

 Demais documentação que se fizerem necessário para o cumprimento total da ordem de serviço. 

13.12.2 Modelagem de Negócio 

 Especificação Técnica  

 Especificação Funcional 

 Documentação de arquitetura  

13.12.3 Requisitos de Negócio 

 Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais 

 Protótipo não funcional 

 Atualização de Documento de Especificação Funcional e Técnica 

13.12.4 Análise e Projeto 

 Documento de Arquitetura de desenvolvimento de sistema 
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 Dicionário de Dados 

13.12.5 Testes 

 Plano de Teste (funcional, usabilidade, capacidade entre outros) 

 Roteiros de Teste 

13.12.6 Implementação 

 Desenvolvimento (Código Fonte) 

13.12.7 Implantação 

 Plano de Implantação Técnica (incluindo deploy) 

 Código Fonte 

 Script de Dados 

 Versão Compilada 

 Termo de Aceite Definitivo 

 Transferência de Conhecimento 

 
13.13 A CONTRATADA deverá entregar em planilha excel e relatório em pdf, o apontamento de horas da equipe 

técnica que deve conter minimamente as informações: 

a) Demanda/Projeto ou chamado 

b) Perfil 

c) Nome do profissional pe por perfil 

d) Data de execução da atividade 

e) Item cronograma  

f) Descrição da atividade 

g) Quantidade de horas realizadas em cada atividade 

13.14 O cronograma apresentado após a aprovação da OS pela CONTRATADA deve conter as atividades detalhas 

com seus marcos e entregáveis. Faz parte dos serviços contratados a elaboração e/ou atualização de toda a 

documentação, ou parte desta, para os sistemas em desenvolvimento ou manutenção. 

 

14. AMBIENTE TECNOLÓGICO 

14.1 O CONTRATANTE utiliza o seguinte ambiente tecnológico, de acordo com a metodologia proposta: 

a) Desenvolvimento: Ambiente com finalidade de permitir o trabalho da equipe de desenvolvedores. Este 

ambiente é de responsabilidade da CONTRATADA, tanto no que se refere a sua integridade lógica 

(softwares necessários para manter o ambiente) quanto a física (hardware), se existir, bem como todos os 

seus custos agregados. 

 A CONTRATANTE deverá possuir a condição de, após solicitação direta a CONTRATADA, acessar os 

seus ambientes de desenvolvimento através de acessos remotos para inspecionar a configuração de 

hardware dos mesmos e assim garantir a performance necessária para o correto fluxo de 

desenvolvimento das atividades solicitadas. 

 A CONTRATANTE utiliza ativamente a ferramenta Azure DevOps da fabricante Microsoft para 

administrar todo o ciclo de vida dos desenvolvimentos realizados pela CONTRATADA, que deverá 

portanto utilizá-la em conjunto. 
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b) Testes Integrados: Ambiente com finalidade de permitir testes integrados por parte da equipe de 

desenvolvedores e analistas da contratada em conjunto com os analistas da contratante. Este ambiente será 

constituído pela CONTRATANTE através das especificações e códigos fornecidos pela CONTRATADA. 

c) Homologação: Ambiente com finalidade de permitir a homologação da solução, a ser testada pela área de 

negócio da CONTRATANTE. Este ambiente será constituído pela CONTRATANTE através das 

especificações e códigos fornecidos pela CONTRATADA. Este ambiente é de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

d) Produção: Ambiente com finalidade de permitir o uso dos serviços / projetos desenvolvidos pela 

CONTRATADA. Este ambiente será constituído pela CONTRATANTE através das especificações e códigos 

fornecidos pela CONTRATADA. Este ambiente é de responsabilidade da CONTRATANTE. 

14.2 Os ambientes on-cloud,  citados pela CONTRATANTE são descritos a seguir: 

a) O quadro abaixo apresenta a configuração de uma máquina padrão exemplo de DESENVOLVIMENTO, 

criada como cloud-hosted para o  MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS através do 

ambiente LCS – LifeCycle Services. Este exemplo de máquina deverá ser seguido pela CONTRATADA 

como matriz para a criação das suas máquinas de desenvolvimento no seu ambiente particular na Microsoft 

ou local, tantas quantos forem o número de desenvolvedores solicitados, sem quaisquer ônus para 

CONTRATADA, podendo ser alterado\redefinido através de consentimento mútuo. 

 Não é obrigatório que este ambiente seja cloud-hosted, mas é obrigatório seguir a configuração mínima 

padrão abaixo: 

 

Servidores: Observação: 
 

Descrição: 
 

 
Servidor padrão de 
desenvolvimento para Dynamics 
365 Finance and Operations, na 
versão 10.0, implantado no 
ambiente cloud-hosted LCS – 
LifeCycle Services da Microsoft. 

máquinas do tipo DS12-2 v2 cloud-
hosted, com no mínimo 2 CPU(s) e 
28 GB de memória RAM, 
na versão do aplicativo: Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and 
Operations (10) 
Liberação da plataforma: Update27 
(7.0.5286.41362) 

 

b) O quadro a seguir apresenta a estrutura do ambiente de DESENVOLVIMENTO sandbox (on-cloud) do 

Dynamics 365 Finance and Operations em Abril de 2019: 

 

Ambiente LCS: Observação: 
 

Descrição: 
 

FIEPDEV 

Servidor padrão de 
desenvolvimento da Microsoft 
implantado on-cloud no LCS – 
LifeCycle Services 

Versão do aplicativo: Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and 
Operations (10) 
Liberação da plataforma: Update24 
(7.0.5179.35389) 

 

c) O quadro a seguir apresenta a estrutura do ambiente de TESTES INTEGRADOS sandbox (on-cloud) do 

Dynamics 365 Finance and Operations em Abril de 2019: 
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Ambiente LCS: Observação: 
 

Descrição: 
 

FIEPTESTEINT 

Servidor padrão de aceite de 
usuário (UAT) da Microsoft 
implantado on-cloud no LCS – 
LifeCycle Services 

Versão do aplicativo: Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and 
Operations (10) 
Liberação da plataforma: Update24 
(7.0.5179.35389) 

 
d) O quadro a seguir apresenta a estrutura do ambiente de HOMOLOGAÇÃO sandbox (on-cloud) do Dynamics 

365 Finance and Operations em Abril de 2019: 

Ambiente LCS: Observação: Descrição: 

FIEPHOMOLOG 

Servidor padrão de aceite de 
usuário (UAT) da Microsoft 

implantado on-cloud no LCS – 
LifeCycle Services 

Versão do aplicativo: Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and 

Operations (10) 
Liberação da plataforma: Update24 

(7.0.5179.35389) 
 

 
e) O quadro a seguir apresenta a estrutura do ambiente de PRODUÇÃO (on-cloud) do Dynamics 365 Finance 

and Operations em Abril de 2019: 

 

Ambiente LCS: Observação: Descrição: 

ERPSISTEMAFIEP 
Servidor padrão de Produção da 
Microsoft implantado on-cloud no 

LCS – LifeCycle Services 

Versão do aplicativo: Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and 

Operations (10) 
Liberação da plataforma: Update24 

(7.0.5179.35389) 
 

 
15. RELAÇÃO DE MÓDULOS DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS x SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

15.1 Abaixo relação dos Módulos MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS que serão 

implantados: 

 Administração da organização 

 Administração do sistema 

 Ativos fixos – Patrimônio 

 Colaboração do fornecedor 

 Compras 

 Comum 

 Consolidações  

 Contas a pagar 

 Contas a receber 

 Crédito e cobranças 

 Dados de demonstração  

 Folha de pagamento 

 Gerenciamento de caixa e bancos 
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 Gerenciamento de depósito 

 Gerenciamento de despesas 

 Gerenciamento de estoque 

 Gerenciamento de informações do produto 

 Gerenciamento e contabilidade de projetos 

 Imposto 

 Livros fiscais 

 Orçamento 

 Planejamento mestre 

 Questionário 

 Recursos humanos 

 Vendas e marketing 

 
15.2 Abaixo ferramentas utilizadas para manipulação de informações e geração de reports: 

 Microsoft Office Excel PowerPivot 

 Microsoft Management Reporter 

 Microsoft Reporting Services 

 Microsoft PowerBI 

15.3 O quadro a seguir apresenta a relação dos sistemas de informação que se comunicam com Dynamics 365 

Finance and Operations, via integração ou importação de dados no ambiente atual da CONTRATANTE: 

 

Aplicação Tipo de Comunicação Plataforma de Desenvolvimento 
Dynamics 365 Sales (CRM) Webservices .NET Framework 4.5 

Esmeralda Visual (EV) Webservices .NET Framework 4.5 
Certificado de Origem (CO) Webservices .NET Framework 4.5 

NFse (Inventti) Webservices .NET Framework 4.5 
Central de Inscrições Webservices .NET Framework 4.5 

SGE Webservices .NET Framework 4.5 
IBM BPM Webservices .NET Framework 4.5 

IBM Broker Webservices .NET Framework 4.5 
Sênior e outros.... Webservices .NET Framework 4.5 

 

16. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

16.1 A CONTRATADA é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados, informações, 

códigos-fonte, artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter 

conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto e forma divulgar, 

reproduzir ou utilizar.  

16.2 A CONTRATADA fica obrigada obedecer a políticas e normas de Segurança de Informação adotadas pelo 

Sistema Fiep.  

16.3 O Sistema Fiep preza por políticas de boas práticas em segurança da informação com a utilização de norma 

formalizada, orientações e planos da organização voltados à gestão de segurança da informação. A 

documentação referente a Política da Segurança da Informação visa garantir as boas condições de segurança 

no trato com os dados e informações repassadas aos profissionais de empresas terceirizadas. As práticas 
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desejadas pelo Sistema Fiep, a serem seguidas pela CONTRATADA, devem contemplar, pelo menos, os 

seguintes quesitos: 

a) Política de Controle de Acesso com regras para obtenção de acesso às informações, registros com 

informações sobre concessões e revogações de acesso, gerenciamento de senhas; 

b) Políticas de Compromisso da Empresa e Empregados com regras, termos e acordos que permitam inferir 

aos mesmos o atendimento as normas de segurança vigentes no órgão, com a responsabilidade desses 

pela segurança da informação, sanções em caso de violação das políticas e procedimentos de segurança 

organizacional, a obrigatoriedade de sigilo sobre o conteúdo de documentação e bases de dados; definição 

dos responsáveis pela guarda dos compromisso assinados, além do tempo mínimo de armazenamento 

desses documentos; 

c) Plano permanente de conscientização dos seus empregados sobre segurança da informação, prevendo, no 

mínimo, boas práticas na seleção e uso de senhas, a sua não divulgação e o seu uso pessoal e intransferível; 

definição de mecanismos para que as políticas e normas se tornem conhecidas, acessíveis e observadas 

por todos os empregados;  

d) Definição de responsabilidades dos gestores de acesso, bem como a obrigação deles fazerem uma revisão 

periódica, com intervalos de tempo previamente definidos, dos direitos de acesso dos usuários.  

 
17. PROPRIEDADE DE SOFTWARE, PRODUTOS E SERVIÇOS  

17.1 A contratação implica necessidade de cessão de direitos autorais dos produtos entregues. Sendo assim, todos 

os produtos desenvolvidos pela CONTRATADA deverão ser entregues ao Sistema Fiep, que terá o direito total 

de propriedade sobre os produtos, sendo vedada qualquer comercialização, parcial ou integral, por parte da 

CONTRATADA desses produtos a qualquer tempo.  

17.2 O Sistema Fiep, para todos os efeitos da aplicação da Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da 

propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, é o único proprietário dos 

produtos entregues pela CONTRATADA.  

17.3 O Sistema Fiep terá o direito de propriedade intelectual dos produtos, direitos autorais, bem como dos artefatos 

gerados nas etapas de análise, fabricação, incluindo documentação, código-fonte de aplicação, modelos, bases 

de dados e qualquer outro artefato fruto dos serviços prestados, de forma permanente e irrevogável.  

17.4 Será permitido, exclusivamente ao Sistema Fiep, a qualquer tempo, distribuir, alterar e utilizar os produtos 

desenvolvidos pela CONTRATADA de forma irrestritas. 

 
 
18. TRANSIÇÃO CONTRATUAL FINAL  

18.1 Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido bem como toda informação produzida e/ou utilizada para a 

execução do projeto ou serviços contratados deverão ser disponibilizados ao Sistema Fiep ou empresa por ela 

designada até a data de finalização do contrato.  

18.2 Para isso, um Plano de Transição Final, contemplando todas as atividades necessárias para a completa transição 

deverá ser entregue ao Sistema Fiep pela CONTRATADA  02 (dois) meses antes da expiração ou da finalização 

do contrato. Esse Plano deverá ser previamente aprovado pelo Sistema Fiep.  

18.3 É de responsabilidade da CONTRATADA a execução do Plano de Transição Final, bem como a garantia do 

repasse bem-sucedido de todas as informações necessárias para a continuidade dos serviços pelo Sistema Fiep 

ou empresa por ela designada.  
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18.4 É de responsabilidade do Sistema Fiep (ou da empresa por ela designada) a disponibilidade dos recursos 

qualificados identificados no Plano de Transição Final como receptores do serviço.  

18.5 O fato da CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou reterem qualquer informação ou dado 

solicitado pelo Sistema Fiep, que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e 

serviços para um novo prestador, constituirá violação de cláusula contratual, sujeitando às penalidades previstas 

neste edital. 

18.6 O Plano de Transição Final ocorrerá em paralelo ao atendimento das Ordens de Serviços.  

18.7 O Sistema Fiep reserva-se o direito de reduzir ou dispensar o Plano de Transição Contratual Final no caso do 

novo provedor contratado venha a comprovar que detém pleno domínio sobre as atividades.  

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODOS OS LOTES: 

19.1 O consumo das horas dos itens deste edital será realizado por regime de banco de horas ou por demanda 

específica (projetos) de melhoria e\ou  correção de sistema.  

19.2 O pagamento dos serviços de manutenção e suporte ocorrerá mensalmente, contemplando a quantidade de 

horas referente aos profissionais alocados no mês, após a execução dos serviços e mediante apresentação de 

relatório que demonstre as atividades realizadas no período de prestação do serviço. O CONTRATANTE poderá 

demandar, a seu critério e de acordo com as suas necessidades, tanto a execução de todo o ciclo de 

desenvolvimento de um sistema, quanto somente algumas de suas etapas; 

19.3 Os profissionais contratados deverão atender ao horário de trabalho do(s) CONTRATANTE (s), segunda à sexta-

feira, no horário de (08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min). Exceto em fases críticas como 

implementações de projetos, onde o horário deve ser combinado de acordo com a necessidade e viabilidade do 

projeto, com pagamento de acordo com os itens do ANEXO I, sem ônus para a CONTRATADA. 

  

 
20. COMPETÊNCIAS E CERTIFICAÇÕES: 

20.1 A CONTRATADA, para qualquer um dos lotes, deverá comprovar possuir, como parceira de alto nível da 

fabricante Microsoft, a competência: Microsoft Partner - Gold Enterprise Resource Planning 

20.2 A CONTRATADA, para qualquer um dos lotes, necessita comprovar que os profissionais alocados para 

trabalharem para a CONTRATANTE possuam pelo menos uma das certificações a seguir (ou semelhantes, mais 

atuais, em caso de alteração de escopo de certificação por conta do fabricante), através do Transcript ID obtido 

no website da Microsoft: 

20.3 MB6-894: Development, Extensions and Deployment for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 

20.4 MB6-895: Financial Management in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (retiring August 31,2019) 

20.5  MB6-896: Distribution and Trade in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (retiring August 31,2019) 

20.6 A empresa deverá apresentar Declaração assinada, conforme modelo constante do ANEXO VIII, dos 

profissionais que tiveram as certificações comprovadas, conforme item “e”, de que efetivamente 

realizarão o objeto do Edital, sendo admitidas substituições do corpo técnico apenas por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, de forma justificada e mediante prévia aprovação da Gerência 

de Tecnologia e Gestão da Informação do CONTRATANTE; 

20.7 Os profissionais envolvidos deverão comprovar experiência referente aos itens do objeto deste edital, através de 

apresentação de currículo vitae conforme solicitado abaixo: 
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20.7.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA MS DYNAMICS 

365 FINANCE AND OPERATIONS. 

a) Deverá ser apresentada cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), contrato social (no caso 

de empresário com experiência no ramo do objeto licitado) ou contrato de prestação de serviços já prestados, 

que comprovem o elo entre a experiência e o tipo de prestação de serviço informado no Currículo. 

b) Experiência mínima de 4 anos em desenvolvimento utilizando a Tecnologia Microsoft .NET, sistema de 

desenvolvimento do Microsoft Visual Studio e na linguagem de desenvolvimento específica do Microsoft 

Dynamics 365 Finance and Operations (X++). Conhecimento em modelagem, operação, desenvolvimento 

de scripts SQL, suporte e manutenção de bancos de dados, modelagem e administração de banco de dados 

nas ferramentas do MS SQL 2008 ou superior. Conhecimento de versionamento de código utilizando a 

ferramenta DevOps da Microsoft. Experiência em integração entre sistemas por meio de API REST, SOAP 

ou Web Services. 

c) Para comprovação de que trata os subitens a) e b) a licitante deverá apresentar currículo do(s) profissional(is) 

indicado (s) para prestação dos serviços e declaração firmada pelo representante legal da empresa e 

também pelo profissional indicando, onde deverão ser descritas detalhadamente as atividades 

desenvolvidas pelo profissional nas experiências anteriores indicadas. Deverá ainda conter as informações 

da empresa onde a experiência ocorreu, contendo ao menos o tempo de experiência, razão social, endereço, 

telefone e pessoa para contato. Tais informações serão observadas caso haja necessidade de realização 

de diligência para esclarecer eventuais dúvidas ou complementar informações sobre a experiência obtida. 

d) Para todos os perfis, a CONTRATANTE requer que a equipe técnica da CONTRATADA possua Graduação 

em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, Ciências da 

Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação e 

afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-

graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 

360 (trezentos e sessenta) horas, em qualquer caso, mediante apresentação de original ou cópia simples a 

qual deverá estar devidamente acompanhada do original para conferência a ser realizada pela 

CONTRATANTE. O certificado de conclusão de curso deve ser realizado por instituição reconhecida pelo 

MEC. 

20.7.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PARA MS   

DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS 

a) Deverá ser apresentada cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), contrato social (no 

caso de empresário com experiência no ramo do objeto licitado) ou contrato de prestação de serviços 

já prestados, que comprovem o elo entre a experiência e o tipo de prestação de serviço informado no 

Currículo. 

b) Experiência mínima de 4 anos em desenvolvimento utilizando a Tecnologia Microsoft .NET, sistema de 

desenvolvimento do Microsoft Visual Studio e na linguagem de desenvolvimento específica do Microsoft 

Dynamics 365 Finance and Operations (X++). Conhecimento em modelagem, operação, 

desenvolvimento de scripts SQL, suporte e manutenção de bancos de dados, modelagem e 

administração de banco de dados nas ferramentas do MS SQL 2008 ou superior. Conhecimento de 

versionamento de código utilizando a ferramenta DevOps da Microsoft.Experiência em integração entre 

sistemas por meio de API REST, SOAP ou Web Service.             
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c) Para comprovação de que trata os subitens a) e b) a licitante deverá apresentar currículo do (s) 

profissional (is) indicado (s) para prestação dos serviços e declaração firmada pelo representante legal 

da empresa e também pelo profissional indicando, onde deverão ser descritas detalhadamente as 

atividades desenvolvidas pelo profissional nas experiências anteriores indicadas. Deverá ainda conter 

as informações da empresa onde a experiência ocorreu, contendo ao menos o tempo de experiência, 

razão social, endereço, telefone e pessoa para contato. Tais informações serão observadas caso haja 

necessidade de realização de diligência para esclarecer eventuais dúvidas ou complementar 

informações sobre a experiência obtida. 

d) Para todos os perfis, a CONTRATANTE requer que a equipe técnica da CONTRATADA possua 

Graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 

Ciências da Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas 

de Informação e afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado 

de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da 

Informação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em qualquer caso, mediante apresentação 

de original ou cópia simples a qual deverá estar devidamente acompanhada do original para conferência 

a ser realizada pela CONTRATANTE. O certificado de conclusão de curso deve ser realizado por 

instituição reconhecida pelo MEC. 

20.7.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE NEGÓCIO, ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E 

CONSULTORIA EM SOLUÇÕES, MÓDULOS E FUNCIONALIDADES DO MS DYNAMICS 365 FINANCE 

AND OPERATIONS. 

a) Deverá ser apresentada cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), contrato social (no 

caso de empresário com experiência no ramo do objeto licitado) ou contrato de prestação de serviços 

já prestados, que comprovem o elo entre a experiência e o tipo de prestação de serviço informado no 

Currículo. 

b) Experiência mínima de 4 anos em  Projetos, atuando como consultor funcional \ negócios, frente de 

levantamento de requisitos, aderências de processos, identificação de GAPs,mapeamentos de 

processos negócio versus processos sistêmicos.  

c) Para comprovação de que trata os subitens a) e b) a licitante deverá apresentar currículo do (s) 

profissional (is) indicado (s) para prestação dos serviços e declaração firmada pelo representante legal 

da empresa e também pelo profissional indicando, onde deverão ser descritas detalhadamente as 

atividades desenvolvidas pelo profissional nas experiências anteriores indicadas. Deverá ainda conter 

as informações da empresa onde a experiência ocorreu, contendo ao menos o tempo de experiência, 

razão social, endereço, telefone e pessoa para contato. Tais informações serão observadas caso haja 

necessidade de realização de diligência para esclarecer eventuais dúvidas ou complementar 

informações sobre a experiência obtida. 

d) Para todos os perfis, a CONTRATANTE requer que a equipe técnica da CONTRATADA possua 

Graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 

Ciências da Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas 

de Informação e afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado 

de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da 

Informação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em qualquer caso, mediante apresentação 
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de original ou cópia simples a qual deverá estar devidamente acompanhada do original para conferência 

a ser realizada pela CONTRATANTE. O certificado de conclusão de curso deve ser realizado por 

instituição reconhecida pelo MEC. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  
 

Sessão de abertura: dia 14 de agosto de 2019 – 14:00 horas 
Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  

 
2. Requisitos complementares para proposta comercial 

NÃO HÁ. 
 

3. Prazo de validade da proposta  
No mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 

 
4. Requisitos complementares para habilitação 

NÃO HÁ. 
 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  
Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI/SENAI 
Título da correspondência/e-mail: Edital Pregão Presencial nº. 3.0074/2019 
Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 
E-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br 
Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  
Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 12/08/19 às 18:00 horas e as respostas 
poderão ser fornecidas até o dia 13/08/19 às 18:00 horas. 
 

6. Critério de julgamento  
MENOR PREÇO POR LOTE 
a) Caso o item seja cotado em valor superior ao preço máximo unitário fixado no ANEXO I, a proponente 
será desclassificada automaticamente, por estar em desacordo com o edital; 
b) Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens; 
c) As proponentes deverão cotar todos os itens constantes do lote. 
 
Declarado arrematante, a proponente deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o certame, 
apresentar nova proposta reduzindo os valores linearmente (%), ou seja, de forma equitativa de seu valor 
inicial, para o valor final arrematado na fase de lances. Essa redução deverá ocorrer para cada um dos itens 
e/ou subitens. 
EXEMPLO:  
Valor inicial do LOTE I = R$ 100,00 (Item 01 = R$ 70,00 e item 02 = R$ 30,00) 
Valor final do LOTE I = R$ 75,00 (Item 01 = R$ 52,50 e item 02 = R$ 22,50) 

 
7. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva 
Nota Fiscal / Fatura pelo Setor de Contas a Pagar localizado em Curitiba, a qual deverá estar devidamente 
conferida e aprovada pela Unidade contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de 
depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, cadastrada no Sistema de Compras do 
SESI/SENAI. 
b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Portal do 
Fornecedor do SESI/SENAI, pois o pagamento ocorrerá somente na conta cadastrada. 
c) Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo 
atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo 
de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para 
o CONTRATANTE. 
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d) Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser 
emitida com data do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e 
entregue no endereço da CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 
e) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões 
Negativas Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com 
validade no momento de sua apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva 
regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital. 
f) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 
e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração 
devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos 
Anexos II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 
2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na 
Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

 
*EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE CADA MÊS. 
 

8. Dados para o faturamento 
FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANA 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 76.709.898/0001-33 - IE Isento.           
    
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 03.802.018/0001-03 - IE Isento.               
 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 03.776.284/0001-09 - IE Isento.              
 
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 75.047.399/0001-65 - IE Isento.           

 
9. Local de prestação de serviço 

LOCAL: Sistema FIEP 
ENDEREÇO: AV. Cândido de Abreum 200  
BAIRRO: Centro Cívico  
CEP: 80.530-902 
CIDADE: Curitiba-PR 
 

10. Formalização da Contratação 
ORDEM DE COMPRA (OC), conforme MINUTA (ANEXO VI)  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CPS), conforme MINUTA (ANEXO VII). 
CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE, conforme MINUTA (ANEXO IX) 
a) Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o 
Edital. 
 
 
No ato da assinatura do contrato a empresa arrematante deverá apresentar: 

a) Deverá comprovar que possuir, como parceira de alto nível da fabricante Microsoft, a competência: Microsoft 
Partner - Gold Enterprise Resource Planning 

b) Para qualquer um dos lotes, necessita comprovar que os profissionais alocados para trabalharem para a 
CONTRATANTE possuam pelo menos uma das certificações a seguir (ou semelhantes, mais atuais, em 
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caso de alteração de escopo de certificação por conta do fabricante), através do Transcript ID obtido no 
website da Microsoft: 

 MB6-894: Development, Extensions and Deployment for Microsoft Dynamics 365 for Finance and 
Operations 

 MB6-895: Financial Management in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (retiring 
August 31,2019) 

 MB6-896: Distribution and Trade in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (retiring 
August 31,2019) 

c) A empresa deverá apresentar Declaração assinada, dos profissionais que tiveram as certificações 
comprovadas, conforme item “e”, de que efetivamente realizarão o objeto do Edital, sendo admitidas 
substituições do corpo técnico apenas por profissionais de experiência equivalente ou superior, de forma 
justificada e mediante prévia aprovação da Gerência de Tecnologia e Gestão da Informação do 
CONTRATANTE; 

d) Os profissionais envolvidos deverão comprovar experiência referente aos itens do objeto deste edital, através 
de apresentação de currículo vitae conforme solicitado abaixo: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA MS DYNAMICS 
365 FINANCE AND OPERATIONS. 

 Deverá ser apresentada cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), contrato social 

(no caso de empresário com experiência no ramo do objeto licitado) ou contrato de prestação de 

serviços já prestados, que comprovem o elo entre a experiência e o tipo de prestação de serviço 

informado no Currículo. 

 Experiência mínima de 4 anos em desenvolvimento utilizando a Tecnologia Microsoft .NET, sistema 

de desenvolvimento do Microsoft Visual Studio e na linguagem de desenvolvimento específica do 

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (X++). Conhecimento em modelagem, operação, 

desenvolvimento de scripts SQL, suporte e manutenção de bancos de dados, modelagem e 

administração de banco de dados nas ferramentas do MS SQL 2008 ou superior. Conhecimento 

de versionamento de código utilizando a ferramenta DevOps da Microsoft. Experiência em 

integração entre sistemas por meio de API REST, SOAP ou Web Services. 

 Para comprovação de que trata os subitens acima deverá apresentar currículo do(s) profissional(is) 

indicado (s) para prestação dos serviços e declaração firmada pelo representante legal da empresa 

e também pelo profissional indicando, onde deverão ser descritas detalhadamente as atividades 

desenvolvidas pelo profissional nas experiências anteriores indicadas. Deverá ainda conter as 

informações da empresa onde a experiência ocorreu, contendo ao menos o tempo de experiência, 

razão social, endereço, telefone e pessoa para contato. Tais informações serão observadas caso 

haja necessidade de realização de diligência para esclarecer eventuais dúvidas ou complementar 

informações sobre a experiência obtida. 

 Para todos os perfis, a CONTRATANTE requer que a equipe técnica da CONTRATADA possua 

Graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 

Ciências da Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados, 

Sistemas de Informação e afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado 

de certificado de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de 

Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em qualquer caso, 

mediante apresentação de original ou cópia simples a qual deverá estar devidamente 
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acompanhada do original para conferência a ser realizada pela CONTRATANTE. O certificado de 

conclusão de curso deve ser realizado por instituição reconhecida pelo MEC. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PARA MS   

DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS 

 Deverá ser apresentada cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), contrato 

social (no caso de empresário com experiência no ramo do objeto licitado) ou contrato de 

prestação de serviços já prestados, que comprovem o elo entre a experiência e o tipo de 

prestação de serviço informado no Currículo. 

 Experiência mínima de 4 anos em desenvolvimento utilizando a Tecnologia Microsoft .NET, 

sistema de desenvolvimento do Microsoft Visual Studio e na linguagem de desenvolvimento 

específica do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (X++). Conhecimento em 

modelagem, operação, desenvolvimento de scripts SQL, suporte e manutenção de bancos de 

dados, modelagem e administração de banco de dados nas ferramentas do MS SQL 2008 ou 

superior. Conhecimento de versionamento de código utilizando a ferramenta DevOps da 

Microsoft.Experiência em integração entre sistemas por meio de API REST, SOAP ou Web 

Service.             

 Para comprovação de que trata os subitens acima a licitante deverá apresentar currículo do (s) 

profissional (is) indicado (s) para prestação dos serviços e declaração firmada pelo 

representante legal da empresa e também pelo profissional indicando, onde deverão ser 

descritas detalhadamente as atividades desenvolvidas pelo profissional nas experiências 

anteriores indicadas. Deverá ainda conter as informações da empresa onde a experiência 

ocorreu, contendo ao menos o tempo de experiência, razão social, endereço, telefone e pessoa 

para contato. Tais informações serão observadas caso haja necessidade de realização de 

diligência para esclarecer eventuais dúvidas ou complementar informações sobre a experiência 

obtida. 

 Para todos os perfis, a CONTRATANTE requer que a equipe técnica da CONTRATADA possua 

Graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de 

Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento 

de Dados, Sistemas de Informação e afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior 

acompanhado de certificado de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou 

doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) 

horas, em qualquer caso, mediante apresentação de original ou cópia simples a qual deverá 

estar devidamente acompanhada do original para conferência a ser realizada pela 

CONTRATANTE. O certificado de conclusão de curso deve ser realizado por instituição 

reconhecida pelo MEC. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE NEGÓCIO, ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E 

CONSULTORIA EM SOLUÇÕES, MÓDULOS E FUNCIONALIDADES DO MS DYNAMICS 365 FINANCE 

AND OPERATIONS. 
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 Deverá ser apresentada cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), contrato social (no 

caso de empresário com experiência no ramo do objeto licitado) ou contrato de prestação de serviços 

já prestados, que comprovem o elo entre a experiência e o tipo de prestação de serviço informado no 

Currículo. 

 Experiência mínima de 4 anos em  Projetos, atuando como consultor funcional \ negócios, frente de 

levantamento de requisitos, aderências de processos, identificação de GAPs,mapeamentos de 

processos negócio versus processos sistêmicos.  

 Para comprovação de que trata os subitens acima a licitante deverá apresentar currículo do (s) 

profissional (is) indicado (s) para prestação dos serviços e declaração firmada pelo representante legal 

da empresa e também pelo profissional indicando, onde deverão ser descritas detalhadamente as 

atividades desenvolvidas pelo profissional nas experiências anteriores indicadas. Deverá ainda conter 

as informações da empresa onde a experiência ocorreu, contendo ao menos o tempo de experiência, 

razão social, endereço, telefone e pessoa para contato. Tais informações serão observadas caso haja 

necessidade de realização de diligência para esclarecer eventuais dúvidas ou complementar 

informações sobre a experiência obtida. 

 Para todos os perfis, a CONTRATANTE requer que a equipe técnica da CONTRATADA possua 

Graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas, 

Ciências da Computação, Engenharia, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas 

de Informação e afins) ou conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado 

de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da 

Informação de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em qualquer caso, mediante 

apresentação de original ou cópia simples a qual deverá estar devidamente acompanhada do original 

para conferência a ser realizada pela CONTRATANTE. O certificado de conclusão de curso deve ser 

realizado por instituição reconhecida pelo MEC. 

 
11. Incidências fiscais e demais ônus  

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 
b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes 
pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 
c) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 
e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração 
devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos 
Anexos II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 
2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na 
Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 
 

12. Recursos orçamentários  
Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste certame estão previstos em dotação 
orçamentária do SISTEMA FIEP, para o ano em curso, previsto no processo 17686/2019. 

 
13. Prazo de entrega e vigência da contratação  

a) Os prazos de execução ocorrem conforme demanda, de acordo com os critérios estabelecidos nesse 
edital. 
b) O prazo de vigência da contratação será de 12 (dose) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, se interesse de ambas as partes, através da emissão de Termo Aditivo,  
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14. Reajuste contratual 

a) Na hipótese prorrogação dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o reajuste 
mediante aplicação de índices do INPC-IBGE. 
b) A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de 
abertura do presente certame. 

 
15. Visita Técnica 

A empresa vencedora do certame se disponibilizará para uma visita técnica do SISTEMA FIEP como forma 
de diligenciamento do referido edital para verificação de sua capacidade de atendimento em questões de 
estrutura da mesma para realizar o atendimento do objeto deste edital 

 
16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

NÃO HÁ. 
 

17. Foro  
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  
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ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA 
CREDENCIAMENTO 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço) e (CNPJ nº.), neste ato representada por seu(s) representante(s) 

legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu bastante procurador, (nome), (qualificação), (RG), (CPF), 

(residência), ao qual outorga poderes específicos para representar a outorgante perante o SISTEMA FIEP, no 

Pregão Presencial nº. ....... cujo objeto trata da ........................, com poderes para formular ofertas e lances de 

preços, rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e 

impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de 

recursos, acordar, transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou 

oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada.  

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida. 
A Procuração acima deverá ser apresentada em separado dos envelopes, diretamente ao Pregoeiro, 
acompanhada de documento de identificação, pelo representante designado pela proponente para a participação 
no referido Pregão. 
Em caso de sócio administrador deverá sem entregue o registro comercial, contrato social ou ata. 
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI/SENAI 

 

 

 

 

A ______________ com sede e foro na ______________ (rua,etc) da cidade de _________________ Estado 

___ por seu ______________ (cargo) Sr(a). _______________________, que a esta subscreve, vem solicitar a 

sua participação da PREGÃO PRESENCIAL nº. XXX/201X. 

         

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Edital da referida Licitação. 

 

Outrossim, informamos o e-mail (informar e-mail da empresa) e o telefone (informar telefone da empresa) 

que poderá ser utilizado como canal oficial de comunicação entre o SISTEMA FIEP e nossa empresa, para as 

questões decorrentes deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº ......., que: 

 

a) Aceita participar da presente Licitação nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 

integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  

b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, 

transportes em geral e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 

d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens no 

prazo previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias corridos; 

f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ao SISTEMA FIEP a ocorrência de fatos supervenientes; 

g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das 

entidades do SISTEMA FIEP. 

 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do SISTEMA FIEP. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VI – MINUTA DA ORDEM DE COMPRA 
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ANEXO VII – MINUTA CONTRATUAL 
 

 
CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO XXXX/20XX 

EDITAL XXX/201X 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO 

DE VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO CELEBRADO ENTRE A 

FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ - FIEP, 

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI-PR, SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-PR E O INSTITUTO EUVALDO 

LODI – IEL-PR E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SISTEMA FIEP, representado pelo FEDERAÇÃO 

DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – FIEP, inscrita no CNPJ 76.709.898/0001-33, SERVIÇO SOCIAL 

DA INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL – SENAI-PR, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09 e o INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ 

– IEL-PR, inscrito no CNPJ 75.047.399/0001-65, com sede nesta Capital, na Avenida Cândido de Abreu n° 200, 

e, de outro, como CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), de CNPJ nº ____, com sede na (cidade, 

estado, endereço e CEP), por seus representantes legais ao final assinados, têm justo e acordado o adiante 

exposto em cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Por força do presente ajuste a CONTRATADA se obriga a prestar serviços de MANUTENÇÃO, SUPORTE LOCAL 

E REMOTO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE DE NEGÓCIO, ESPECIFICAÇÃO 

FUNCIONAL E CONSULTORIA PARA O ERP MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS. 

A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contrato com rigorosa observância às recomendações contidas 

no Edital nº XXX/201X, nos termos da proposta apresentada e demais documentos que integram este contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

COMPETE À CONTRATADA: 

a) Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 

b) Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos 

universalmente aceitos; 

c) Informar ao CONTRATANTE sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias úteis; 

d) Cumprir o programa e o cronograma apresentado/acordado entre as partes; 

e) Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

f) Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

g) Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas na 

cláusula sétima deste termo; 
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h) Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o SISTEMA 

FIEP e o referido profissional; 

i) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se comprometem a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como 

exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.  

j) Adotar políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos à CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

k) Observar as seguintes condutas: i) não explora mão de obra infantil; ii) não explora qualquer forma de 

trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolera quaisquer práticas que importem em 

discriminação de raça ou gênero. 

l) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

m) Ter ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta 

do Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o 

cumprimento do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus 

colaboradores e terceiros contratados. 

n) As demais obrigações previstas no Edital nº ______. 

 

COMPETE AO SISTEMA FIEP: 

a) Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução das atividades ora 

contratadas; 

b) Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário; 

c) Pagar, pontualmente, a CONTRATADA, pelos serviços prestados. 

d) As demais obrigações previstas no Edital nº ______. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste contrato passará pela ampla e direta Fiscalização do SISTEMA FIEP, sem que com isso fiquem 

diminuídas as responsabilidades da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA proporcionará, sempre que solicitado, o franco acesso da Fiscalização do 

SISTEMA FIEP aos setores de trabalho, para que possa desempenhar sua missão a contento. 

Parágrafo Segundo: Havendo dúvidas na interpretação correta das especificações aprovadas, deverá a 

CONTRATADA solicitar, por escrito, à Fiscalização do SISTEMA FIEP, os esclarecimentos que necessite, evitando 

com que se faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro: O SISTEMA FIEP poderá, a qualquer momento da execução do objeto deste contrato, realizar 

auditoria interna sobre os apontamentos sobre sua fiscalização. No caso de caso de desvio considerado excessivo, 

no arbítrio da auditoria, o responsável pela fiscalização responderá na forma da lei, bem como a CONTRATADA 

responderá pelo desvio, oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS 

A CONTRATADA tomou amplo conhecimento de todas as condições do edital, seus anexos e documentos, e com 

base nessas ações planejou e orçou o objeto deste contrato, de forma que não serão concedidos aditivos 
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contratuais. 

Parágrafo Primeiro: Ficam excepcionados do disposto no caput da presente cláusula os fatos novos, 

comprovadamente não conhecidos pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do 

Edital, desde de que devidamente fundamentado e aceito pelo SISTEMA FIEP, em parecer fundamentado, 

atendendo, obrigatoriamente, o preço proposto ou de mercado quando for o caso. Da formalização, fica a 

Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) para 

reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre mediante a 

lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do SISTEMA FIEP do valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

Parágrafo Segundo – Na hipótese prorrogação dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir 

o reajuste mediante aplicação de índices do INPC-IBGE. 

A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de abertura 

do presente certame. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SISTEMA FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento 

as solicitações da fiscalização do SISTEMA FIEP e nos casos de infrações de menor gravidade; 

Será cabível pena de multa: 

i. Nos casos de descumprimento do prazo de execução do objeto deste contrato, aplicação de multa de 2% 

(dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e 

ensejando a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

ii. Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção inadimplida 

do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

iii. Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto 

contratado e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

iv. Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo 

prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta 

apresentada. 

A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir 

de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do 

SISTEMA FIEP. 

As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 

As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 
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No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 

o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o CONTRATANTE 

poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI/SENAI. 

Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da intimação 

do ato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Os prazos de execução ocorrem conforme demanda, de acordo com os critérios estabelecidos nesse edital. 

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante comum acordo entre as partes. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Além das hipóteses previstas no Regulamento, este contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente 

de interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

a) Não iniciar ou concluir o objeto deste contrato nos prazos estabelecidos; 

b) Criar dificuldades à Fiscalização do SISTEMA FIEP; 

c) Entrar em falência, recuperação da empresa ou liquidação; 

d) Ceder, transferir ou caucionar o objeto deste contrato, sem prévia autorização; 

e) Não observar o recomendado nos Projetos, Memorial Descritivo e especificações fornecidas. 

Parágrafo Primeiro: Rescindido o contrato, a CONTRATADA será paga proporcionalmente pela execução do 

objeto deste contrato, devendo o SISTEMA FIEP ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas 

aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: Em havendo rescisão de contrato, o SISTEMA FIEP imitir-se-á, de imediato, no momento 

da execução do objeto deste contrato, independentemente de mandato, interpelação, notificação ou protesto. 

Parágrafo Terceiro: Se, por motivos imperiosos e justos, o SISTEMA FIEP ordenar a paralisação do objeto deste 

contrato, este será rescindido, de pleno direito, mediante denúncia formulada por escrito com a antecedência 

mínima de 10 (dez) dias corridos. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese prevista pelo parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá ser paga, 

proporcionalmente, pela execução do objeto deste contrato, não tendo direito à indenização por lucros cessantes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE a importância ESTIMADA total de R$ 

_______________, , com vencimento para 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de entrega final dos 

serviços prestados. 

Sendo: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 

1 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA MS 
DYNAMICS 365 FINANCE AND OPERATIONS 

Horas 10.000  R$ xx  



 
 
 

 
Processo nº. 17686/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.0074/2019 
 

 
NJS 
CPL 

 
 

57 / 63 

2 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E 
DESENVOLVIMENTO PARA MS   DYNAMICS 365 
FINANCE AND OPERATIONS 

Horas 10.000  R$ xx  

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
VALOR 

UNITARIO 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE 
NEGÓCIO, ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL E 
CONSULTORIA EM SOLUÇÕES, MÓDULOS E 
FUNCIONALIDADES DO MS DYNAMICS 365 
FINANCE AND OPERATIONS. 

Horas 12.000 
  

R$ 189,74 

 

 

Os pagamentos serão realizados, desde que o objeto deste contrato tenha sido executado e previamente aprovado 

pela Fiscalização do SISTEMA FIEP. 

Os valores devidos pelo SISTEMA FIEP serão depositados em conta bancária cadastrada pela CONTRATADA no 

Sistema de Compras do SISTEMA FIEP – http://compras.fiepr.org.br . É de responsabilidade da CONTRATADA a 

atualização de dados cadastrais no Sistema de Compras do SISTEMA FIEP. 

Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada 

a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de pagamento 

será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser emitida com data 

do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e entregue no endereço da 

CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 

Os valores devidos à CONTRATADA serão pagos mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada de 

relatório dos serviços prestados e das Certidões Negativas de Débitos nas esferas federal, estadual e municipal, 

bem como dos Comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no momento de sua 

apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva regularização, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas em edital/contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, 

taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura respectiva. 

d) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas 

respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente assinada 

pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou IV, de acordo 

com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, 

de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples 

Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

Parágrafo Primeiro: Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura 

respectiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO SIGILO 

Todos e quaisquer documentos, informações e materiais de propriedade do CONTRATANTE que a 

CONTRATADA, seus empregados ou prepostos venham a ter acesso ou conhecimento em virtude direta ou 

indireta do presente contrato, deverão ser tratados com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de forma a 

impedir que terceiros venham a ter acesso ou conhecimento de tais documentos, informações e materiais, 

obrigação esta que perdurará durante toda a vigência do presente contrato e mesmo após o seu término ou 

rescisão, sob pena de sofrer sanções civis e penais cabíveis, pela não observância do ora pactuado. 

A CONTRATADA obriga-se a esclarecer seus empregados e prepostos a respeito dessa obrigação, obtendo deles 

o comprometimento de seu fiel cumprimento e zelando para que apenas os empregados e prepostos que tenham 

efetiva necessidade, tenham acesso a tais documentos, informações ou materiais para a boa execução dos 

serviços objeto do presente contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

Será permitida apenas a subcontratação parcial dos serviços que não constituam o escopo principal do objeto, 

limitados a 30% do valor do contrato. 

Parágrafo Primeiro: Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito 

de habilitação técnica, foi exigida a apresentação de atestados que comprovassem execução do objeto deste 

contrato com características semelhantes. 

Parágrafo Segundo: A subcontratação não exclui a responsabilidade da contratada perante a CONTRATANTE 

quanto à qualidade técnica a ser prestada. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido 

expresso e motivado de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) 

subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação na licitação. A 

subcontratação ocorrerá somente com pessoas jurídicas devidamente constituídas, com objeto social vinculado 

ao serviço subcontratado e das quais não participem a que título for, dirigente ou empregados do SISTEMA FIEP, 

que tenha participado do procedimento licitatório, que se enquadram em qualquer um dos subitens mencionados 

no item 3.3 do preâmbulo do edital. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, 

com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação 

técnica necessários para a execução dos serviços.  

Parágrafo Quarto: A(s) empresa(s) subcontratada(s), em momento prévio a execução da parcela do objeto, 

deve(m) apresentar os mesmos documentos previstos para a CONTRATADA quanto à habilitação jurídica, 

regularidade trabalhista e com o INSS e FGTS. Quanto às exigências de qualificação técnica da(s) empresa(s) 

subcontratada(s), estas deverão ser pertinentes à sua respectiva parcela, podendo, eventual e motivadamente, 

ser dispensada a sua exigência quando a parcela a ser executada não envolver uma peculiaridade técnica 

especial, for de vulto reduzido e baixo risco. Portanto, quando a CONTRATADA efetivamente deixar subcontratar 

parcela do objeto deste contrato, deve submeter o assunto ao CONTRATANTE que apontará o teor da qualificação 

técnica a ser apresentada. 

Parágrafo Quinto: Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades 
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da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pelo SESI/SENAI e o Sr. (nome do 

responsável da empresa), pela contratada, para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e do 

CONTRATADO, respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste 

contrato e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade técnica pelo conteúdo dos trabalhos prestados ao SISTEMA 

FIEP, não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

A CONTRATADA autoriza o uso, pelo SISTEMA FIEP, do material que produzir, por período indeterminado. 

A CONTRATADA autoriza a publicação, pelo SISTEMA FIEP, do material por si criado e colhido para as finalidades 

deste contrato. 

Ao SISTEMA FIEP cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não 

podendo, porém, interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Contrato estão previstos em conta própria da 

dotação orçamentária do SISTEMA FIEP para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO 

Para dirimência de dúvidas suscitadas durante a aplicação deste contrato e não solucionadas de comum acordo, 

as partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, com expressa renúncia a 

qualquer outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam este Contrato em suas 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo assistiram e acharam conforme.                                                      
 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI/SENAI Representante da CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 
Nome: 
CPF: 

  
Nome: 
CPF: 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS 
ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA DO 

SISTEMA FIEP 
 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI/SENAI 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, 

por meio de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de 

Identidade n° ____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao 

presente Edital, declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir 

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer forma 

de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em 

discriminação de raça ou gênero. 

b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do 

referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IX – MODELO MINUTA CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

Contrato para recebimento e divulgação de informações confidenciais nº  

_______/_________ 

 
Pelo presente Acordo de Confidencialidade e de Sigilo de Informações e na melhor forma de direito, de um lado Serviço 

Social da Indústria, Departamento Regional do Paraná, doravante simplesmente denominado SESI/PR, de outro 

lado,, e de outro lado, o [RAZÃO SOCIAL FORNECEDOR], ESTABELECIDA NO MUNICÍPIO DE [NOME DO 

MUNICÍPIO], ESTADO DE [NOME DO ESTADO], NA [ENDEREÇO E CEP], INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 

[NÚMERO DO CNPJ DO CLIENTE], doravante denominada simplesmente CONTRATADA, sendo que a 

CONTRATANTE e CONTRATADA serão doravante mencionados algumas vezes individualmente como uma “Parte” e 

conjuntamente como as “Partes”.   

 

i. As Partes possuem informações confidenciais conforme definido na Clausula Primeira, abaixo. 

ii. Para que cada parte possa avaliar seu interesse em participar em um futuro relacionamento empresarial, 

torna-se necessário que as partes revelem, uma à outra, certas informações confidenciais. 

iii. As partes desejam assim revelar tais informações de acordo com os termos e condições deste contrato. 

 
Assim, visando regular e proteger a troca de Informações Confidenciais entre as partes, resolvem elas assinar o presente 

Acordo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ”Informações Confidenciais”, nos termos deste contrato, representam as informações 

confidenciais que são de propriedade ou controladas por uma Parte, incluindo, sem limitações, (a) os softwares das 

partes, em forma de fonte ou de objeto, e quaisquer tecnologias, ideias, algoritmos relacionados ou informações que 

digam respeito a eles, incluindo quaisquer segredos empresariais relacionados a qualquer um dos itens precedentes; 

(b) planos de produtos de uma das Partes, seus projetos, custos, preços e nomes; informações financeiras não 

publicadas na mídia, planos de marketing, oportunidades de negócios, recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento 

ou know-how; (c) qualquer informação que deva, por boa razão, ser reconhecida pela Parte Receptora como sendo 

confidencial ou de propriedade privada; ou (d) qualquer informação designada ou assinalada pela Parte emissora por 

escrito, como sendo confidencial, ou de forma verbal, quando de sua emissão, porém devidamente confirmada por 

escrito à Parte Receptora dentro de 10 (dez) dias após sua emissão. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes declaram que possuem direito de revelar suas Informações confidenciais, uma à 

outra, desde que não violem direitos de terceiros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: As Informações Confidenciais reveladas à Parte receptora deverão ser guardadas em segredo 

pela Parte receptora, não devendo ser reveladas a terceiros ou utilizadas para fins diversos do contratado, sem a devida 

autorização da Parte emissora.  

 

CLÁUSULA QUARTA: As obrigações e deveres especificados pela cláusula terceira deste instrumento não se aplicam 

às informações que: 
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(a) sejam de domínio público, ou estejam disponíveis para o público de maneira geral antes de serem recebidas 

pela Parte receptora da Parte emissora, ou que venham posteriormente a tornarem-se de domínio público ou disponíveis 

de maneira geral para o público, antes de qualquer ação violadora da Parte receptora ou de um empregado ou agente 

da Parte receptora;  

 

(b) estejam de posse da Parte receptora, sem quebra de quaisquer obrigações aqui discriminadas perante a Parte 

emissora, antes do seu recebimento da Parte emissora; 

 

(c) sejam recebidas pela Parte receptora posteriormente por meio de terceiros, exceto se a Parte receptora tiver 

conhecimento ou tenha razões para tornar-se ciente de uma obrigação estabelecida entre terceiros e a Parte emissora, 

para manter segredo com respeito a tais informações;  

 

(d) sejam desenvolvidas pela Parte receptora, independentemente das informações recebidas da Parte emissora; 

 

(e) tenham sido previamente emitidas pela Parte emissora a terceiros sem obrigação de manter segredo. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Não obstante o disposto na cláusula terceira deste instrumento, as Informações Confidenciais 

poderão ser reveladas por uma Parte receptora: 

 

(a) para aqueles empregados, agentes e consultores que necessitem do conhecimento dessas informações 

relacionadas a suas funções profissionais, na forma e condições deste instrumento, e que estejam obrigados a guardar 

tais Informações Confidenciais em confiança, restringindo sua utilização em concordância com as obrigações da Parte 

receptora conforme os termos deste Contrato;  

 

(b) na forma da lei, mediante solicitação judicial ou em processo administrativo, contanto que a Parte receptora 

notifique a Parte emissora antes de tal revelação de modo a permitir que a Parte emissora apresente objeções ou 

procure amparo legal para impedir ou limitar o âmbito de tal revelação;  

 

CLÁUSULA SEXTA: Mediante solicitação por escrito emitida pela Parte que transmitiu Informações Confidenciais à 

Parte receptora, a Parte receptora deverá prontamente restituir todas as Informações Confidenciais, bem como destruir 

quaisquer anotações, memorandos ou outros documentos referentes às Informações Confidenciais, e fornecer uma 

declaração à Parte Reveladora, assinada por seu representante legal, certificando ao mesmo que tais documentos 

foram destruídos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Este Contrato não deverá ser interpretado como sendo uma garantia de fornecimento a qualquer 

uma das Partes de qualquer patente, licenciamento de know-how, propriedade intelectual ou qualquer outro direito. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, e permanecerá vigente pelo prazo de 

duração do contrato de prestação de serviços vinculado. Não obstante, as obrigações de confidencialidade e sigilo, 

previstas pela cláusula terceira supra, permanecerão em vigor pelo prazo de dois (02) anos após a rescisão ou término 

deste contrato. 
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CLÁUSULA NONA: Pelo presente, nenhuma das partes apresenta qualquer garantia, expressa ou implícita, com 

respeito às informações fornecidas, aqui discriminadas, especialmente quanto a sua precisão, performance e totalidade. 

A Parte Reveladora não assume, ainda, qualquer responsabilidade perante a Receptora ou qualquer outra pessoa pelo 

resultado do uso das Informações Confidenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: As Partes não poderão ceder ou de qualquer forma transferir os direitos e obrigações decorrentes 

do presente contrato sem a prévia autorização, por escrito, da outra Parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A tolerância, por uma das partes, no que tange ao descumprimento, pela outra parte, 

de qualquer obrigação inserida neste Contrato, em especial, mas não se limitando à não aplicação de penalidades, não 

caracterizará novação, renúncia, precedente ou alteração do pacto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A não observância de quaisquer das disposições de confidencialidade estabelecidas 

neste instrumento importará em responsabilidade da Parte infratora, por ação ou omissão, pagamento ou recomposição 

de todas as perdas e danos sofridos, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, sem prejuízo das sanções civis e 

criminais que poderão ser apuradas em processo judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato não cria qualquer tipo de joint venture, franquia, associação, filial ou 

relação de emprego entre as partes. Nenhuma das partes deverá agir de modo a sugerir, implícita ou expressamente, 

que existe qualquer outro tipo de relação entre elas senão aquela mútua a independentemente estabelecida entre elas 

por força contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato será regido pelas leis brasileiras.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este Contrato expressa o entendimento amplo e completo de ambas as Partes com 

respeito ao tema deste instrumento, substituindo todas as representações e entendimentos anteriores, tanto verbais 

quanto por escritos. Nenhuma modificação poderá ser feita neste Contrato, exceto por meio de aditamento por escrito, 

por mútuo acordo de ambas as Partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – 

Paraná para a solução das questões derivadas deste instrumento. 

 

E por estarem justas e acordadas, celebram as partes o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo. 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI/SENAI Representante da CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome: 
CPF: 

  
Nome: 
CPF: 

 


