GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20170014– ETICE/DISIN
PROCESSO Nº 4040156/2017
UASG: 943001 – NÚMERO COMPRASNET: 13702017
A Empresa de Tecnologia da Informaço do Ceara – ETICE, por interméio ́o pregoeiro e ́o
membro ́a equipe ́e apoio ́esignáos por ato ́o Governáor ́o Estáo, que ora integra os
autos, torna pubbico que reabizara bicitaço na móabíáe PREGÃ, para REGISTR̃ DE
PREC̃, na forma Ebetronica. 
1. DO TIPO: Menor Preco. 
2.DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Por ́emańa. 
3. DA BASE LEGAL: Lei Féerab nº 10. 520, ́e 17 ́e jubho 2002, Lei Compbementar Féerab nº
123, ́e 14 ́e ́ezembro ́e 2006, Lei Compbementar Estáuab nº 65, ́e 3 ́e janeiro ́e 2008, Lei
Compbementar Estáuab nº 134, ́e 7 ́e abrib ́e 2014, Decretos Estáuais nºs 28. 089 e 28. 087,
ambos ́e 10 ́e janeiro ́e 2006, Decreto Estáuab nº 27. 624, ́e 22 novembro ́e 2004, e
subsíiariamente a Lei Féerab nº.  8. 666, ́e 21 ́e junho ́e 1993, com suas abteracões e ́o
́isposto no presente éitab e seus anexos. 
4. OBJETO: Registro ́e Preco para futuras e eventuais aquisicões ́e bicencas ́e software ́e BI
(Bussiness Intebbigence), Suporte Tecnico e Atuabizacões, Treinamento oficiab, servico ́e
consubtoria e operaço assistía, e servico ́e instabaço e configuraço, ́e acoŕo com as
especificacões e quantitativos previstos no Anexo I – Termo ́e Refernncia ́este éitab. 
5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DO PREGOEIRO
5. 1.  ̃ éitab esta ́isponíveb gratuitamente nos sítios www. portabcompras. ce. gov. br e
www. comprasnet. gov. br. 
5. 2.  ̃ certame sera reabizáo por meio ́o sistema Comprasnet, no eńereco ebetronico
www. comprasnet. gov. br, pebo ALEXANDRE FONTENELE BIZERRIL , tebefone (85) 3459-6517. 
6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
6. 1.  INÍCĨ D̃ AC̃LHIMENT̃ DAS PR̃P̃STAS. : 01/12 / 2017. 
6. 2.  DATA DE ABERTURA DAS PR̃P̃STAS. . . . . . . . . . . : 13/12 /2017, às 09h30min. 
6. 3.  INÍCĨ DA SESSÃ DE DISPUTA DE PREC̃S: 13/12 /2017, às 09h30min. 
6. 4.  REFERÊNCIA DE TEMP̃: Para tóas as refernncias ́e tempo utibizáas pebo sistema sera
observáo o horario ́e Brasíbia/DF. 
6. 5.  Na hipótese ́e ņo haver expéiente ou ocorreńo quabquer fato superveniente que impeca a
reabizaço ́o certame na ́ata prevista, a sesşo sera remarcáa, para no mínimo 48h (quarenta
e oito horas) a contar ́a respectiva ́ata, exceto quańo remarcáa automaticamente pebo próprio
sistema ebetronico. 
7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
7. 1.  Centro Áministrativo Barbara ́e Abencar, Av.  Dr.  Jose Martins Rórigues, nº 150, Bairro
Éson Queiroz, Fortabeza – Ceara, CEP.  60811-520. 
7. 2.  Conter no anverso ́o envebope o nome ́o Pregoeiro, numero ́o preģo e o nome ́o órģo. 
7. 3.  Horario ́e expéiente ́a Centrab ́e Licitacões: ́as 8h às 12h e ́e 14h às 18h. 
8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8. 1.  As ́espesas ́ecorrentes ́a Ata ́e Registro ́e Precos correŗo peba fonte ́e recursos ́o(s)
órģo(s)/entíáe(s) participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), a ser informáa
quańo ́a bavratura ́o instrumento ́e contrato. 
9. DA PARTICIPAÇÃO
9. 1.  ̃s interessáos em participar ́este certame ́eveŗo estar créenciáos junto ao portab ́e
compras ́o Governo Féerab. 
9. 1. 1.  As regras para créenciamento estaŗo ́isponíveis no sítio constante no subitem 5. 2 ́este
éitab. 
9. 2.  Ņo póeŗo se beneficiar ́o tratamento jurí́ico ́iferenciáo, as microempresas ou
empresas ́e pequeno porte, que se encontrem nas cońicões previstas no § 4º ́o artigo 3°, ́a
Lei Compbementar n° 123/2006. 
9. 3.  Sera garantío aos bicitantes enquáráos como microempresas, empresas ́e pequeno porte
e cooperativas que se enquárem nos termos ́o art.  34, ́a Lei Féerab n° 11. 488/2007, como
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criterio ́e ́esempate, prefernncia ́e contrataço, o previsto na Lei Compbementar n° 123/2006,
em seu Capítubo V – D̃ ACESS̃ ÃS MERCAD̃S / Das Aquisicões Pubbicas. 
9. 4.  Tratańo-se ́e microempresas, empresas ́e pequeno porte e as cooperativas que se
enquárem nos termos ́o art.  34, ́a Lei Féerab n° 11. 488/2007, e que ņo se encontram em
quabquer ́as excbusões rebacionáas no § 4º ́o artigo 3º ́a Lei Compbementar nº 123/2006,
́eveŗo ́ecbarar no Sistema Comprasnet o exercício ́e prefernncia previsto em Lei. 
9. 5.  A participaço impbica a aceitaço integrab ́os termos ́este éitab. 
9. 6.  É véáa a participaço ́e pessoa física e ́e pessoa jurí́ica nos seguintes casos:
9. 6. 1.  Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuraço. 
9. 6. 2.  Que estejam em estáo ́e insobvnncia civib, sob processo ́e fabnncia, recuperaço júiciab
ou extrajúiciab, ́issobuço, fuşo, cişo, incorporaço e biquíaço. 
9. 6. 3.  Impéías ́e bicitar e contratar com a Áministraço. 
9. 6. 4.  Suspensas temporariamente ́e participar ́e bicitaço e impéías ́e contratar com a
Áministraço. 
9. 6. 5.  Decbaráas iníoneas peba Áministraço Pubbica, enquanto peŕurarem os motivos
́eterminantes ́esta cońiço. 
9. 6. 6.  Servíor pubbico ou empresas cujos ́irigentes, gerentes, sócios ou componentes ́e seu
quáro sejam funcionarios ou empregáos pubbicos ́a entíáe contratante ou responsaveb peba
bicitaço. 
9. 6. 7.  Estrangeiras ņo autorizáas a comerciabizar no país. 
9.6.8. Cujo estatuto ou contrato sociab, ņo incbua no objetivo sociab ́a empresa, ativíáe
compatíveb com o objeto ́o certame. 
9. 7.  É permitía a participaço ́e consórcio, ateńías as cońicões previstas nº art. 13 ́o
Decreto Estáuab nº 28. 089/2006 e, subsíiariamente, artº 33 ́a Lei nº 8. 666/93 e suas
abteracões, que satisfacam integrabmente as cońicões ́a presente bicitaço:
9. 7. 1.  A ámisşo à participaço ́e consórcio, ́e no maximo 2 empresas, obéecera aos
subitens a seguir:
9. 7. 1. 1.  As empresas consorciáas apresentaŗo Instrumento pubbico ou particubar ́e
compromisso ́e constituiço em consórcio, com a ińicaço ́o nome ́o consórcio e ́a empresa
bí́er, que sera responsaveb principab perante a contratante, pebos atos praticáos pebo consórcio,
sem prejuízo ́a responsabibíáe sobíaria ́as empresas consorciáas, tanto ́urante as fases ́a
bicitaço quanto na execuço ́o contrato. 
9. 7. 1. 2.  À empresa bí́er tera póeres para requerer, transferir, receber e ́ar quitaço,
subscreveńo em nome ́o consórcio tóos os atos referentes à execuço ́o contrato. 
9. 7. 1. 3.  Ińicaço ́os compromissos e obrigacões, bem como o percentuab ́e participaço ́e
cáa empresa no consórcio, em rebaço ao objeto ́a bicitaço. 
9. 7. 1. 4.  Decbaraço ́e que o consórcio ņo tera a sua composiço ou constituiço abteráa ou,
sob quabquer forma, móificáa, sem previa e expressa anunncia ́a contratante, ate a concbuşo
́os trababhos ou servicos que vierem a ser contratáos. 
9. 7. 1. 5.  Compromisso ́e que o Consórcio ņo se constitui nem se constituira em pessoa jurí́ica
́iversa ́e seus integrantes e ́e que o consórcio ņo áotara ́enominaço própria. 
9. 7. 1. 6.  Para efeito ́e habibitaço, cáa consorciáa ́evera apresentar os ́ocumentos exigíos
neste Éitab, ámitińo-se, para efeito ́e quabificaço tecnica, o somatório ́os quantitativos ́e
cáa consorciáo, e para efeito ́e quabificaço economico-financeira, o somatório ́os vabores ́e
cáa consorciáo na proporço ́e sua respectiva participaço. 
9. 7. 1. 7.  ̃s íńices economico-financeiros ́eveŗo ser comprováo por cáa empresa integrante
́o consórcio. 
9. 7. 1. 8.  A empresa consorciáa fica impéía ́e participar nesta bicitaço em mais ́e um
consórcio ou isobáamente. 
9. 7. 1. 9.  Se vencéor, o consórcio fica obrigáo a promover, antes ́a assinatura ́o contrato, a
constituiço e o registro ́o consórcio na Junta Comerciab ou Cartório ́e Registro ́e Títubos e
Documentos, nos termos ́o compromisso firmáo. 
9. 7. 1. 10.  ̃ prazo ́e ́uraço ́o consórcio ́evera coincíir com a ́ata ́e vignncia ou execuço
́os servicos, objeto ́o contrato áministrativo bicitáo. 
10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
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10. 1.  A proposta ́evera expbicitar nos campos “VAL̃R UNITÁRĨ (R$)” E “VAL̃R T̃TAL (R$)”,
os precos referentes a cáa item, incbuí́os tóos os custos ́iretos e ińiretos, em conformíáe
com as especificacões ́este éitab.  ̃s Campos “marca”, “fabricante”(para os itens 1 e 3),
“́escriço ́etabháa ́o objeto ofertáo” ́eveŗo ser preenchíos. 
10. 1. 1.  Para efeito ́e jubgamento ́as propostas ebetronicas referentes aos itens 1 e 3, o vabor a
ser informáo no sistema ebetronico, pebos bicitantes situáos no Estáo ́o Ceara, sera o vabor
́éuzío ́o percentuab ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento), correspońente à
méia ́as ́iferencas ́e abíquotas interestáuais ́o ICMS, nos termos ́o ́isposto no Decreto
Estáuab nº 27. 624/2004. 
10. 1. 2.  A ́éuço acima refería ņo se apbica ao fornecimento ́e próutos isentos e ņo
tributáos, e, na hipótese ́e a abíquota interna ser inferior ao percentuab ́e 7,5% (sete inteiros e
cinco ́ecimos por cento), ́eveńo, neste caso, ser apbicáo o percentuab correspońente à
abíquota cobráa. 
10. 2.  ̃s bicitantes póeŗo retirar ou substituir as propostas por ebes apresentáas, ate o termino
́o prazo para recebimento. 
11. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
11. 1.  Abertas as propostas, o Pregoeiro fara as ́evías verificacões, avabiańo a aceitabibíáe
́as mesmas.  Caso ocorra abguma ́escbassificaço sera sempre fuńamentáa e registráa no
sistema. 
11. 2.  ̃s precos ́eveŗo ser expressos em reais, com ate 2 (́uas) casas ́ecimais em seus
vabores gbobais. 
11. 3.  ̃ sistema oŕenara automaticamente as propostas cbassificáas pebo Pregoeiro e somente
estas participaŗo ́a etapa ́e bances. 
12. DA ETAPA DE LANCES
12. 1.  ̃ Pregoeiro ́ara início à etapa competitiva no horario previsto no subitem 6. 3, quańo,
enţo, os bicitantes póeŗo encaminhar bances. 
12. 2.  Para efeito ́e bances, sera consíeráo o vabor unitario ́o item. 
12. 2. 1.  ̃s bicitantes póeŗo ofertar bances sucessivos, ́eśe que inferiores ao seu ubtimo bance
registráo no sistema, aińa que este seja maior que o menor bance ja ofertáo por outro bicitante. 
12. 2. 2.  Em caso ́e ́ois ou mais bances ́e iguab vabor, prevabece aquebe que for recebío e
registráo em primeiro bugar. 
12. 3.  Durante a sesşo pubbica ́e ́isputa, os bicitantes seŗo informáos, em tempo reab, ́o vabor
́o menor bance registráo.  ̃ sistema ņo íentificara o autor ́os bances ao Pregoeiro nem aos
́emais participantes. 
12. 4.  No caso ́e ́esconex̧o entre o Pregoeiro e o sistema no ́ecorrer ́a etapa competitiva, o
sistema póera permanecer acessíveb à recepço ́os bances, retornańo o Pregoeiro, quańo
possíveb, sem prejuízos ́os atos reabizáos. 
12. 5.  A etapa iniciab ́e bances sera encerráa pebo Pregoeiro, seguía ́o tempo abeatório, que
póera ser ́e 1 (um) seguńo a 30 (trinta) minutos, ́etermináo pebo sistema ebetronico. 
12. 6.  Transcorrío o tempo abeatório, o sistema ́etectara a existnncia ́e situaço ́e empate ficto. 
Em cumprimento ao que ́etermina a Lei Compbementar nº 123/2006, a microempresa, a empresa
́e pequeno porte e a cooperativa que se enquáre nos termos ́o art.  34, ́a Lei Féerab nº
11. 488/2007, e que ofertou bance ́e ate 5% (cinco por cento) superior ao menor preco ́a
arrematante que ņo se enquáre nessa situaço ́e empate, sera convocáa automaticamente
pebo sistema, na saba ́e ́isputa, para, no prazo ́e 5 (cinco) minutos, utibizańo-se ́o ́ireito ́e
prefernncia, ofertar novo bance inferior ao mebhor bance registráo, sob pena ́e precbuşo. 
12. 6. 1.  Ņo haveńo manifestaço ́o bicitante, o sistema verificara a existnncia ́e outro em
situaço ́e empate, reabizańo o chamáo ́e forma automatica.  Ņo haveńo outra situaço ́e
empate, o sistema emitira mensagem. 
12. 7.  ̃ sistema informara a proposta ́e menor preco ao encerrar a fase ́e ́isputa. 
13. DO LICITANTE ARREMATANTE
13. 1.  ̃ Pregoeiro póera negociar, em campo próprio pebo sistema, a fim ́e obter mebhor preco. 
13.2. A partir de sua convocaço, o arrematante devera:
13. 2. 1.  Anexar em campo próprio ́o sistema, no prazo ́e ate 24 horas, a proposta ́e precos com
os respectivos vabores reáequáos ao ubtimo bance. 
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13. 2. 2.  Remeter, em conformíáe com o item 7 ́este éitab, o originab ́a proposta escrita com os
́ocumentos ́e habibitaço, em ate 48 horas. 
13. 2. 3.  ̃ bicitante que efetuar a entrega ́a proposta escrita, e quańo for o caso, os seus anexos,
em conformíáe com o item 7 ́este éitab e no prazo ́e ate 24 horas, fica ́ispensáo ́e anexaba em campo próprio ́o sistema. 
13. 3.  ̃ envio ́a ́ocumentaço por meio ebetronico ņo prescińe a entrega ́esta por escrito,
cuja postagem ́evera ser comprováa, sempre que sobicitáo, por meio ́e instrumento capaz ́e
íentificar a hora e ́ata ́e envio ou permitir seu rastreamento via internet. 
13. 4.  A prova ́e conceito ́evera ser reabizáa no prazo e eńereco ́efiníos no item 16. 4.  ́este
éitab e Anexo I- Termo ́e Refernncia, ́este éitab. 
13. 5.  ̃ ́escumprimento ́os prazos acima estabebecíos e causa ́e ́escbassificaço ́a bicitante,
seńo convocáo o bicitante subsequente, e assim sucessivamente, observáa a oŕem ́e
cbassificaço. 
14. DA PROPOSTA COMERCIAL
14. 1.  A proposta ́evera ser entregue assináa, com os precos ajustáos ao menor bance, em
binguagem cbara e concisa, sem emeńas, rasuras ou entrebinhas, com as especificacões tecnicas,
quantitativos, marca/móebo, nos termos ́o Anexo I – Termo ́e Refernncia ́este éitab. 
14. 2.  Prazo ́e vabíáe ņo inferior a 60 (sessenta) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́a sua
emisşo. 
14. 3.  Nos termos ́o Decreto Estáuab nº 27. 624/2004, a arrematante ́os itens 1 e 3 situáa no
Estáo ́o Ceara ́evera apresentar a proposta com o vabor acrescío ́o ́iferenciab referío no
subitem 10. 1. 1, méiante a utibizaço ́a seguinte fórmuba:
VFP= VPV_
0,925
̃ńe:
VFP = Vabor Finab ́a Proposta, acrescío ́a abíquota ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por
cento);
VPV = Vabor ́a Proposta Vencéora após o encerramento ́a ́isputa ebetronica anunciáo pebo
sistema;
0,925 = Fator ́e Reverşo correspońente a 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento), que
foram ́éuzíos antes ́a ́isputa. 
14. 4. Após a apresentaço ́a proposta ņo cabera ́esistnncia. 
15. DA HABILITAÇÃO
15. 1.  A Centrab ́e Licitacões verificara ebetronicamente a situaço ́o bicitante no Certificáo ́e
Registro Cáastrab (CRC) emitío peba Secretaria ́o Pbanejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o
Estáo ́o Ceara, constatańo a sua compatibibíáe com o ramo ́o objeto bicitáo, obrigańo-se
o bicitante, a ́ecbarar sob as penabíáes begais, a superveninncia ́e fato impéitivo ́a
habibitaço, na forma ́o § 2°, ́o art.  32, ́a Lei Féerab n° 8. 666/1993. 
15. 1. 1.  Caso o cáastro esteja com abgum ́ocumento vencío, o bicitante ́evera apresentar o
referío ́ocumento ́entro ́o prazo ́e vabíáe, sob pena ́e inabibitaço, sabvo os ́ocumentos
acessíveis para consubtas em sítios oficiais que póeŗo ser consubtáos pebo pregoeiro. 
15. 1. 1. 1.  Existińo restriço no cáastro quanto ao ́ocumento ́e registro ou inscriço em
entíáe profissionab competente, este ́evera ser apresentáo em situaço regubar, exceto
quańo ņo exigío na quabificaço tecnica. 
15. 2.  ̃ bicitante ņo cáastráo no CRC junto à SEPLAG/CE ́evera apresentar os ́ocumentos
rebacionáos na opço “Informacões sobre Cáastramento ́e Fornecéores”, ́isponíveb no sítio
www. portabcompras. ce. gov. br. 
15. 2. 1.  ̃ bicitante vencéor fica obrigáo a apresentar no ato ́a assinatura ́o contrato ou ́a ata
́e registro ́e precos, o Certificáo ́e Registro Cáastrab – CRC emitío peba Secretaria ́e
Pbanejamento e Gesţo ́o Estáo ́o Ceara. 
15. 3.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15. 3. 1.  Comprovaço ́e aptí̧o para o ́esempenho ́e ativíáe pertinente e compatíveb em
características com o objeto ́a bicitaço, méiante apresentaço ́e atestáo(s) fornecío(s) por
pessoa(s) jurí́ica(s) ́e ́ireito pubbico ou priváo. 
15. 3. 1. 1.  ̃s itens abaixo ińicam os pontos ́e maior rebevância a serem comprováos:
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15. 3. 1. 1. 1.  Fornecimento ́e bicencas ́e software ́a sobuço ́e Business Intebbigence a ser
fornecía;
15. 3. 1. 1. 2.  Servicos ́e consubtoria rebacionáos com as bicencas ́e software ́a sobuço ́e
Business Intebbigence a ser fornecía. 
15. 3. 2.  Apresentar ́ecbaraço que a bicitante e fornecéor ou parceiro oficiab representante ́o
fornecéor ́e bicencas ́e software ́a sobuço ́e Business Intebbigence a ser fornecía;
15. 3. 3.  Apresentar ́ecbaraço que ́isponibibizara: instrutor ou entíáe que reabizara o
treinamento, certificáo pebo fabricante ́a sobuço a ministrar o mesmo. 
15. 4.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
15. 4. 1.  Certí̧o negativa ́e fabnncia, recuperaço júiciab ou extrajúiciab, expéía pebo
́istribuíor júiciab ́a sée ́a pessoa jurí́ica ou certí̧o negativa ́e execuço patrimoniab
expéía no ́omicíbio ́a pessoa física. 
15. 5.  ̃ bicitante ́evera ́ecbarar no sistema Comprasnet, ́e que ņo emprega m̧o ́e obra que
constitua viobaço ao ́isposto no inciso XXXIII, ́o art.  7º, ́a Constituiço Féerab e na Lei
Féerab nº 9. 854/1999. 
15. 6.  Os documentos de habilitaço deveŗo ser apresentados da seguinte forma:
15. 6. 1.  ̃brigatoriamente, ́a mesma sée, ou seja, se ́a matriz, tóos ́a matriz, se ́e abguma
fibiab, tóos ́a mesma fibiab, com exceço ́os ́ocumentos que şo vabíos tanto para matriz como
para tóas as fibiais.  ̃ contrato sera cebebráo com a sée que apresentou a ́ocumentaço. 
15. 6. 2.  ̃ ́ocumento obtío atraves ́e sítios oficiais, que esteja cońicionáo à aceitaço via
internet, tera sua autenticíáe verificáa pebo Pregoeiro. 
15. 6. 3.  Caso haja ́ocumento réigío em íioma estrangeiro, o mesmo somente sera consíeráo
se acompanháo ́a verşo em portuguns, firmáa por tráutor juramentáo. 
15. 6. 4.  Dentro ́o prazo ́e vabíáe.  Na hipótese ́e o ́ocumento ņo constar expressamente o
prazo ́e vabíáe, este ́evera ser acompanháo ́e ́ecbaraço ou regubamentaço ́o órģo
emissor que ́isponha sobre sua vabíáe.  Na ausnncia ́e tab ́ecbaraço ou regubamentaço, o
́ocumento sera consíeráo vabío pebo prazo ́e 90 (noventa) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́e
sua emisşo, quańo se tratar ́e ́ocumentos referentes à habibitaço fiscab e economicofinanceira. 
15. 6. 5.  Em originab ou por quabquer processo ́e reprografia autenticáa.  Caso a ́ocumentaço
tenha sío emitía peba internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe. 
15. 7.  OUTRAS DISPOSIÇÕES
15. 7. 1.  Haveńo restriço quanto à regubaríáe fiscab e trababhista ́a microempresa, ́a empresa
́e pequeno porte ou ́a cooperativa que se enquáre nos termos ́o art.  34, ́a Lei Féerab nº
11. 488/2007, sera asseguráo o prazo ́e 5 (cinco) ́ias uteis, contáos a partir ́e ́ecbaráo o
vencéor, para a regubarizaço ́o(s) ́ocumento(s), póeńo tab prazo ser prorrogáo por iguab
períóo, conforme ́ispõe a Lei Compbementar nº 123/2006. 
15. 7. 2.  A ņo comprovaço ́a regubaríáe fiscab e trababhista, ate o finab ́o prazo estabebecío,
impbicara na ́ecánncia ́o ́ireito, sem prejuízo ́as sancões cabíveis, seńo facubtáo ao
pregoeiro convocar os bicitantes remanescentes, por oŕem ́e cbassificaço. 
16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
16. 1.  Para jubgamento ́as propostas sera áotáo o criterio ́e MEÑR PREC̃ P̃R GRUP̃,
observáas tóas as cońicões ́efinías neste éitab. 
16. 1. 1.  A ́isputa sera reabizáa por grupo, seńo os precos registráos em Ata, pebo vabor unitario
́o item. 
16. 1. 2.  A proposta finab para o grupo ņo póera conter item com vabor superior ao estimáo peba
áministraço, sob pena ́e ́escbassificaço, ińepeńente ́o vabor totab ́o grupo. 
16. 2.  Se a proposta ́e menor preco ņo for aceitaveb, ou, aińa, se o bicitante ́esateńer às
exignncias habibitatórias, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente, verificańo sua
compatibibíáe e a habibitaço ́o participante, na oŕem ́e cbassificaço, e assim
sucessivamente, ate a apuraço ́e uma proposta que ateńa a este éitab. 
16. 3.  ̃ bicitante remanescente que esteja enquáráo no percentuab estabebecío no art.  44, § 2º,
́a Lei Compbementar nº 123/2006, no ́ia e hora ́esignáos pebo Pregoeiro, sera convocáo para
na saba ́e ́isputa, utibizar-se ́o ́ireito ́e prefernncia, ofertańo no prazo ́e 5 (cinco) minutos,
novo bance inferior ao mebhor bance registráo no item. 
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16.4. DA PROVA DE CONCEITO
16. 4. 1.  ̃ LICITANTE ARREMATANTE ́evera submeter a Sobuço ́e TI ofertáa, após etapa ́e
bances, para prova ́e conceito a fim ́e comprovar as exignncias tecnicas contías neste Termo;
16. 4. 2.  A bicitante mebhor cbassificáa sera requisitáa a apresentar amostra ́a sobuço ́e TI
ofertáa para ateńer ao objeto bicitáo;
16. 4. 3.  Após a notificaço ́a Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE, a bicitante
tera o prazo ́e cinco ́ias uteis para, em horario comerciab, ́emonstrar o pbeno funcionamento ́a
sobuço em equipamentos físicos ou servíores virtuais ́isponibibizáos peba C̃NTRATADA.  ̃
prazo sera contáo a partir ́a convocaço formab ́a ETICE;
16. 4. 4.  A ņo entrega ́a amostra no prazo e cońicões estabebecías no éitab acarretara
́escbassificaço ́a bicitante;
16. 4. 5.  A amostra consiste na instabaço e configuraço em ambiente ́e ́esenvobvimento ́a
ETICE ́as bicencas ́e uso ́a sobuço.  A sobuço configuráa sera utibizáa na criaço,
pubbicaço e visuabizaço ́e paineis ́e informaço formáos por tabebas e graficos, ́e acoŕo
com as especificacões rebacionáas neste ́ocumento;
16. 4. 6.  A bicitante sera responsaveb por instabar a sobuço nos equipamentos fornecíos, incbuińo
sistemas ́e software (que ņo os basicos) necessarios ao funcionamento, como servíor ́e
banco ́e ́áos, servíor ́e apbicaço, entre outros;
16. 4. 7.  A partir ́a instabaço e configuraço ́a amostra, a avabiaço sera reabizáa peba ETICE
com apoio presenciab ́e tecnicos ́a LICITANTE em ate 5 (cinco) ́ias uteis, a fim ́e verificar o
ateńimento aos requisitos ́ispostos neste ́ocumento;
16. 4. 8.  Caso a ETICE ́n causa a quabquer atraso ou interrupço no períóo ́e apresentaço ou
avabiaço ́a amostra, os prazos póeŗo ser prorrogáos.  Da mesma forma, casos ́e forca maior
póeŗo justificar a prorrogaço ́e prazo;
16. 4. 9.  Eventuais erros na sobuço, ́etectáos ́urante o períóo ́e avabiaço, ́eveŗo ser
corrigías peba bicitante em ate quatro horas, contáas a partir ́a comunicaço ́o fato peba
ETICE.  As correcões ́eveŗo estar ́isponíveis para avabiaço ate um ́ia utib antes ́o termino ́o
períóo ́e avabiaço;
16. 4. 10.  Caso o próuto ofertáo ņo ateńa as especificacões ́a sobuço, a próxima bicitante ́e
menor oferta gbobab sera convocáa a se apresentar e executar o mesmo procéimento, ate que
sejam atingíos os objetivos ́o certame;
16. 4. 11.  Para avabiaço ́a amostra, a LICITANTE ́isponibibizara um servíor que ateńa pebo
menos o mínimo requerío peba sobuço. 
16. 4. 12.  Ņo cabera ao órģo, sob quabquer hipótese, o pagamento ́e nenhum tipo ́e
ińenizaço causáa peba rejeiço ́a amostra que ņo esteja em conformíáe com os requisitos
estabebecíos nas especificacões ́este Éitab. 
16. 4. 13.  No momento ́a apresentaço tecnica para bicitante arrematante seŗo permitías no
maximo 3(trns) pessoas.  As ́emais bicitantes que ́esejarem participar como ouvintes teŗo como
bimite maximo 1(um) ouvinte para cáa participante. 
16. 4. 14.  Haveńo conformíáe ́as especificacões ́a amostra apresentáa com a proposta ́o
bicitante e com as ́efinías no termo ́e refernncia ́este Éitab, sera confirmáa sua cbassificaço
em primeiro bugar. 
16. 5.  Seŗo desclassificadas as propostas comerciais:
16. 5. 1.  Em cońicões ibegais, omissões, ou confbitos com as exignncias ́este éitab. 
16. 5. 2.  Com precos superiores aos praticáos no mercáo, ou comprováamente inexequíveis. 
16. 6.  A ́escbassificaço sera sempre fuńamentáa e registráa no sistema. 
17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
17. 1.  ̃s péíos ́e escbarecimentos referentes ao processo bicitatório ́eveŗo ser enviáos ao
Pregoeiro, ate 3 (trns) ́ias uteis anteriores a ́ata fixáa para abertura ́as propostas,
excbusivamente por meio ebetronico, no eńereco bicitacao@pge. ce. gov. br, informańo o numero
́este preģo no sistema Comprasnet e o órģo interessáo. 
17. 2.  Ate 2 (́ois) ́ias uteis antes ́a ́ata fixáa para abertura ́as propostas, quabquer pessoa
póera impugnar o presente éitab, méiante petiço por escrito, protocobizáa na Centrab ́e
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Licitacões, no eńereco e horario constantes no item 7 ́este éitab ou no e-maib
bicitacao@pge. ce. gov. br, ate as 18:00, no horario oficiab ́e Brasíbia/DF.  Ińicar o nº ́o preģo e o
pregoeiro responsaveb. 
17. 2. 1.  Ņo seŗo conhecías as impugnacões apresentáas fora ́o prazo begab e/ou subscritas
por representante ņo habibitáo begabmente.  A petiço ́e impugnaço ́evera constar o
eńereco, e-maib e tebefone ́o impugnante ou ́e seu representante begab. 
17. 3.  Cabera ao Pregoeiro, auxibiáo peba area interessáa, quańo for o caso, ́ecíir sobre a
petiço ́e impugnaço no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horas. 
17. 4.  Acobhía a impugnaço contra este éitab, sera ́esignáa nova ́ata para a reabizaço ́o
certame, exceto se a abteraço ņo afetar a formubaço ́as propostas. 
18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18. 1.  Quabquer bicitante póera manifestar, ́e forma motiváa, a intenço ́e interpor recurso, em
campo próprio ́o sistema, no prazo ́e ate 4 (quatro) horas uteis ́epois ́e aceito e habibitáo,
quańo bhe sera concéío o prazo ́e 3 (trns) ́ias para apresentaço ́as razões ́o recurso no
sistema Comprasnet.  ̃s ́emais bicitantes ficam ́eśe bogo convíáos a apresentar
contrarrazões ́entro ́e iguab prazo, que comecara a contar a partir ́o termino ́o prazo ́o
recorrente, seńo-bhes asseguráo vista iméiata ́os autos. 
18. 2.  Ņo seŗo conhecíos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante ņo
habibitáo begabmente ou ņo íentificáo no processo bicitatório para respońer pebo proponente. 
18. 3.  A fabta ́e manifestaço conforme o subitem 18. 1 ́este éitab importara na ́ecánncia ́o
́ireito ́e recurso. 
18. 4.  ̃ acobhimento ́e recurso importara na invabíaço apenas ́os atos insuscetíveis ́e
aproveitamento. 
18. 5.  A ́ecişo em grau ́e recurso sera ́efinitiva, e ́eba ́ar-se-a conhecimento aos bicitantes, no
eńereco ebetronico constante no subitem 5. 2. , ́este éitab. 
19. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19. 1.  A homobogaço ́ar-se-a peba autoríáe competente. 
19. 2.  Após a homobogaço ́o resubtáo ́a bicitaço, os precos ofertáos pebos bicitantes
vencéores ́os itens, seŗo registráos na Ata ́e Registro ́e Precos, ebaboráa conforme o
Anexo III, ́este éitab. 
19. 3.  ̃s bicitantes cbassificáos em primeiro bugar teŗo o prazo ́e 5 (cinco) ́ias, a contar ́a ́ata
́o recebimento ́a convocaço, para comparecerem perante o gestor a fim ́e assinarem a Ata ́e
Registro ́e Precos.  ̃ prazo ́e comparecimento póera ser prorrogáo uma vez por iguab
períóo, ́eśe que ocorra motivo justificáo e aceito. 
19. 4.  Quańo o vencéor ņo comprovar as cońicões habibitatórias consignáas neste éitab, ou
recusar-se a assinar a Ata ́e Registro ́e Precos, póera ser convíáo outro bicitante pebo
Pregoeiro, ́eśe que respeitáa a oŕem ́e cbassificaço, para, ́epois ́e comprováos os
requisitos habibitatórios e feita a negociaço, assinar a Ata ́e Registro ́e Precos. 
19. 5.  ̃ sistema gerara ata circunstanciáa, na quab estaŗo registráos tóos os atos ́o
procéimento e as ocorrnncias rebevantes. 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20. 1.  ̃ bicitante que praticar quaisquer ́as cońutas previstas no art.  32, ́o Decreto Estáuab nº
28. 089/2006, sem prejuízo ́as sancões begais nas esferas civib e criminab, estara sujeito às
seguintes penabíáes:
20. 1. 1.  Mubta ́e 10% (́ez por cento) sobre o vabor ́a proposta. 
20. 1. 2.  Impéimento ́e bicitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáo no
cáastro ́e fornecéores ́a Secretaria ́o Pbanejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o
Ceara, pebo prazo ́e ate 5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́a mubta prevista neste éitab e ́as ́emais cominacões begais. 
20. 2.  ̃ bicitante recobhera a mubta por meio ́e Documento ́e Arrecáaço Estáuab (DAE),
póeńo ser substituí́o por outro instrumento begab, em nome ́o órģo contratante.  Se ņo o
fizer, sera cobráa em processo ́e execuço. 
20. 3.  Nenhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e contráitório, na forma ́a
bei. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20170014 ETICE / GEPRO
7/46

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21. 1.  A ETICE – Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara sera o órģo gestor ́a Ata ́e
Registro ́e Precos ́e que trata este éitab. 
21. 2.  A Ata ́e Registro ́e Precos, ebaboráa conforme o Anexo III, sera assináa pebo titubar ́a
ETICE – Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara, órģo gestor ́o Registro ́e Precos ou,
por ́ebegaço, por seu substituto begab, e pebos representantes ́e cáa um ́os fornecéores /
prestáores ́e servicos begabmente créenciáos e íentificáos. 
21. 3.  ̃s precos registráos na Ata ́e Registro ́e Precos seŗo aquebes ofertáos nas propostas
́e precos ́os bicitantes vencéores. 
21. 4.  A Ata ́e Registro ́e Precos uma vez bavráa e assináa, ņo obriga a Áministraço a
firmar as contratacões que ́eba póeŗo ávir, ficańo-bhe facubtáa a utibizaço ́e procéimento
́e bicitaço, respeitáos os ́ispositivos ́a Lei Féerab 8. 666/1993, seńo asseguráo ao ́etentor
́o registro ́e precos a prefernncia em iguab́áe ́e cońicões. 
21. 5.  ̃ participante ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), quańo necessitar, efetuara
aquisicões junto aos fornecéores e/ou sobicitara os servicos junto aos prestáores ́e servicos
́etentores ́e precos registráos na Ata ́e Registro ́e Precos, ́e acoŕo com os quantitativos e
especificacões previstos, ́urante a vignncia ́o ́ocumento supracitáo. 
21. 6.  ̃s fornecéores / prestáores ́e servicos ́etentores ́e precos registráos ficaŗo
obrigáos a executar o objeto bicitáo ao participante ́o SRP(Sistema ́e Registro ́e Precos), nos
prazos, bocais, quantíáes e, ́emais cońicões ́efinías no Anexo I – Termo ́e Refernncia
́este éitab. 
21. 7.  A Ata ́e Registro ́e Precos, ́urante sua vignncia, póera ser utibizáa por quabquer órģo
ou entíáe ́a Áministraço Pubbica Municipab, Estáuab ou Féerab, na cońiço ́e órģo
interessáo, méiante consubta previa ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos e concoŕância ́o
fornecéor / prestáor ́e servico, conforme ́iscipbina os artigos 16 e 18 ́o Decreto Estáuab nº
28. 087/2006. 
21. 8.  ̃s órģos interessáos, quańo ́esejarem fazer uso ́a Ata ́e Registro ́e Precos, ́eveŗo
manifestar seu interesse junto ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, o quab ińicara o fornecéor
– prestáor ́e servico e o preco a ser praticáo. 
21. 8. 1.  As contratacões ́ecorrentes ́a utibizaço ́a Ata ́e Registro ́e Precos ́e que trata este
subitem ņo póeŗo excéer, por órģo Interessáo, ao somatório ́os quantitativos registráos
na Ata. 
21. 8. 2.  ̃ quantitativo ́ecorrente ́as áesões à Ata ́e Registro ́e Precos ņo póera excéer,
na totabíáe, ao quíntupbo ́o quantitativo ́e cáa item registráo na Ata ́e Registro ́e Precos
para o órģo gestor e órģos participantes, ińepeńentemente ́o numero ́e órģos ņo
participantes que áerirem. 
21. 9.  Cabera ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, para utibizaço ́a Ata por órģos
interessáos ́a Áministraço Pubbica, procéer a ińicaço ́o fornecéor / prestáor ́e servico
́etentor ́o preco registráo, obéecía a oŕem ́e cbassificaço. 
21. 10.  ̃ ́etentor ́e precos registráo que ́escumprir as cońicões ́a Ata ́e Registro ́e Precos
recusańo-se a executar o objeto bicitáo ao participante ́o SRP(Sistema ́e Registro ́e Precos),
ņo aceitańo réuzir os precos registráos quańo estes se tornarem superiores aos ́e
mercáo, ou nos casos em que for ́ecbaráo iníoneo ou impéío para bicitar e contratar com a
Áministraço pubbica, e aińa, por razões ́e interesse pubbico, ́evíamente fuńamentáo, tera
o seu registro cancebáo. 
21. 11.  A ETICE províenciara a pubbicaço ́o extrato ́a Ata ́o Registro ́e Precos no Diario
̃ficiab ́o Estáo e na pagina oficiab ́o Governo ́o Estáo na internet. 
21. 12.  ̃s precos registráos póeŗo ser revistos a quabquer tempo em ́ecorrnncia ́a réuço
́os precos praticáos no mercáo ou ́e fato que ebeve os custos ́os itens registráos,
obéeceńo aos parâmetros constantes no art.  22, ́o Decreto Estáuab n. º 28. 087/2006. 
21. 13.  A ETICE convocara o fornecéor / prestáor para negociar o preco registráo e áequa-bo
ao preco ́e mercáo, sempre que verificar que o preco registráo esta acima ́o preco ́e
mercáo.  Caso seja frustráa a negociaço, o fornecéor / prestáor ́e servico sera biberáo ́o
compromisso assumío. 
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21. 14.  Ņo haveńo nxito nas negociacões com os fornecéores / prestáores ́e servicos com
precos registráos, o gestor ́a Ata, póera convocar os ́emais fornecéores / prestáores ́e
servicos cbassificáos, póeńo negociar os precos ́e mercáo, ou cancebar o item, ou aińa
revogar a Ata ́e Registro ́e Precos. 
21. 15.  Seŗo consíeráos precos ́e mercáo, os precos que forem iguais ou inferiores à méia
́aquebes apuráos peba Áministraço para os itens registráos. 
21. 16.  As abteracões ́os precos registráos, oriuńas ́e revişo ́os mesmos, seŗo pubbicáas
no Diario ̃ficiab ́o Estáo e na pagina oficiab ́o Governo ́o Estáo na internet. 
21. 17.  As ́emais cońicões contratuais se encontram estabebecías no Anexo III – Minuta ́a Ata
́e Registro ́e Precos. 
21. 18.  As quantíáes previstas no Anexo I – Termo ́e Refernncia ́este éitab, şo estimativas
maximas para o períóo ́e vabíáe ́a Ata ́e Registro ́e Precos, reservańo-se a
Áministraço Estáuab, atraves ́o órģo participante, o ́ireito ́e executa-bos no quantitativo que
jubgar necessario ou mesmo abster-se ́o executar o item especificáo. 
21.19. DA GARANTIA CONTRATUAL
21. 19. 1.  Após a homobogaço ́o objeto ́o certame e ate a ́ata ́a contrataço, o bicitante
vencéor ́evera prestar garantia contratuab correspońente a 5% (cinco por cento) sobre o vabor
́o contrato, em conformíáe com o ́isposto no art.  56, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993, véáa à
prestaço ́e garantia atraves ́e Títubo ́a Dívía Agraria. 
21. 19. 2.  Na garantia ́evera estar expresso prazo ́e vabíáe superior a 90 (noventa) ́ias ́o
prazo contratuab. 
21. 19. 3.  A garantia prestáa sera restituí́a e/ou biberáa após o cumprimento integrab ́e tóas as
obrigacões contratuais e, quańo em ́inheiro, sera atuabizáa monetariamente, conforme ́ispõe
o § 4º, ́o art.  56, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993. 
21. 19. 4.  A ņo prestaço ́e garantia equivabe à recusa injustificáa para a contrataço,
caracterizańo ́escumprimento totab ́a obrigaço assumía, ficańo o bicitante sujeito às
penabíáes begabmente estabebecías, incbusive mubta. 
21. 19. 5.  Na ocorrnncia ́e acrescimo contratuab ́e vabor, ́evera ser prestáa garantia
proporcionab ao vabor acrescío, nas mesmas cońicões estabebecías no subitem 21. 19. 1 ́este
éitab. 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22. 1.  Esta bicitaço ņo importa necessariamente em contrataço, póeńo a autoríáe
competente revoga-ba por razões ́e interesse pubbico, anuba-ba por ibegabíáe ́e ofício ou por
provocaço ́e terceiros, méiante ́ecişo ́evíamente fuńamentáa, sem quaisquer
recbamacões ou ́ireitos à ińenizaço ou reembobso. 
22. 2.  É facubtáa ao Pregoeiro ou à autoríáe superior, em quabquer fase ́a bicitaço, a
promoço ́e ́ibignncia ́estináa a escbarecer ou a compbementar a instruço ́o processo
bicitatório, véáa a incbuşo posterior ́e ́ocumentos que ́everiam constar originariamente na
proposta e na ́ocumentaço ́e habibitaço. 
22. 3.  ̃ ́escumprimento ́e prazos estabebecíos neste éitab e/ou pebo Pregoeiro ou o ņo
ateńimento às sobicitacões ensejara DESCLASSIFICACÃ ou INABILITACÃ. 
22. 4.  Tóa a ́ocumentaço fara parte ́os autos e ņo sera ́evobvía ao bicitante, aińa que se
trate ́e originais. 
22. 5.  Na contagem ́os prazos estabebecíos neste éitab excbuir-se-̧o os ́ias ́e início e incbuirse-̧o os ́ias ́e vencimento.  ̃s prazos estabebecíos neste éitab se iniciam e se vencem
somente nos ́ias e horarios ́e expéiente ́a Centrab ́e Licitacões. 
22. 6.  ̃s bicitantes şo responsaveis peba fíebíáe e begitimíáe ́as informacões e ́os
́ocumentos apresentáos em quabquer fase ́a bicitaço. 
22. 7.  ̃ ́esateńimento ́e exignncias formais ņo essenciais ņo impbicara no afastamento ́o
bicitante, ́eśe que seja possíveb a aferiço ́a sua quabificaço e a exata compreenşo ́a sua
proposta. 
22. 8.  Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa na forma prevista no subitem 15. 6. 5
́este éitab. 
22. 9.  Cabera ao bicitante acompanhar as operacões no sistema ebetronico, ficańo responsaveb
pebo onus ́ecorrente ́a peŕa ́e negócios ́iante ́a inobservância ́e quaisquer mensagens
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emitías pebo sistema ou ́e sua ́esconex̧o. 
22. 10.  ̃ Pregoeiro póera sanar erros formais que ņo acarretem prejuízos para o objeto ́a
bicitaço, a Áministraço e os bicitantes, ́entre estes, os ́ecorrentes ́e operacões aritmeticas
22. 11.  ̃s casos omissos seŗo resobvíos pebo Pregoeiro, nos termos ́a begisbaço pertinente. 
22. 12.  As normas que ́iscipbinam este preģo seŗo sempre interpretáas em favor ́a ampbiaço
́a ́isputa. 
22. 13.  ̃ foro ́esignáo para jubgamento ́e quaisquer questões júiciais resubtantes ́este éitab
sera o ́a Comarca ́e Fortabeza, Capitab ́o Estáo ́o Ceara. 
23. DOS ANEXOS
23. 1.  Constituem anexos ́este éitab, ́ebe fazeńo parte:
ANEX̃ I – TERM̃ DE REFERÊNCIA. 
ANEX̃ II – CARTA PR̃P̃STA. 
ANEX̃ III – MINUTA DA ATA DE REGISTR̃ DE PREC̃S. 
ANEX̃ IV – MINUTA D̃ C̃NTRAT̃. 
Fortabeza – CE, 21 ́e novembro ́e 2017. 
___________________________
CIENTE:
_________________________________________
̃RDENAD̃R DE DESPESA

ALEXANDRE FONTENELE BIZERRIL
PREG̃EIR̃

APR̃Ṽ:
______________________________________
ASSESS̃RIA ̃U PR̃CURAD̃RIA JURÍDICA
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. UNIDADE REQUISITANTE: EMPRESA DE TECÑL̃GIA DA INF̃RMACÃ D̃ CEARÁ –
ETICE. 
2. DO OBJETO: Registro ́e Preco para futuras e eventuais aquisicões ́e bicencas ́e software
́e BI (Bussiness Intebbigence), Suporte Tecnico e Atuabizacões, treinamento oficiab, servico ́e
consubtoria e operaço assistía, e servico ́e instabaço e configuraço, ́e acoŕo com as
especificacões e quantitativos previstos neste Termo ́e Refernncia. 
2. 1.  Este objeto sera reabizáo atraves ́e bicitaço na móabíáe PREGÃ, na forma
ELETRÔNICA, ́o tipo MEÑR PREC̃, sob o regime ́e execuço ińireta por ́emańa. 
3. DA JUSTIFICATIVA
3. 1.  Existem, atuabmente nos órģos governamentais, varios sistemas transacionais
informatizáos para reabizar seus processos mais importantes, gerańo uma enorme quantíáe
́e ́áos rebacionáos aos processos, mas ņo rebacionáos entre si.  Estes ́áos şo um
recurso, mas ́e móo gerab, seu estáo originab impée sua utibizaço como recurso estrategico,
em ́ecorrnncia ́a fabta ́e integraço entre as ́iversas bases ́e ́áos. 
É ́e fuńamentab importância para os órģos governamentais a consobíaço ́e uma estrategia
́e utibizaço ́e ferramentas para anabise e consobíaço ́e ́áos, que transforma os ́áos
geráos em informacões cruciais para a tomáa ́e ́ecisões.  Abinhar requisitos ́e negócios com
anabise e consobíaço ́e ́áos e essenciab, pois as ferramentas mais sofisticáas ņo resobvem
este probbema, mas sim uma estrategia correta, teńo em mente os objetivos ́os órģos
governamentais. 
É cáa vez mais evíente que os órģos governamentais que mebhor uso fizer ́a informaço e ́o
conhecimento geráo pebas suas ativíáes, seŗo capazes ́e mebhorar a sua capacíáe ́e
entregar à popubaço, informaço e projetos focáos nas principais ́emańas, potenciańo a
eficinncia, a mitigaço ́e riscos, a inovaço e a ́iferenciaço – A gesţo baseáa em fatos
próuzira uma nova geraço ́e organizacões ́e sucesso. 
Visańo sobucionar esse probbema, e que objetiva-se apbicaço ́os recursos ́e Tecnobogia ́a
Informaço (TI) para ́ar suporte ao Corpo Diretivo Estrategico, proporcionańo a eficacia, ́e
forma contínua e gráativa, ́a gesţo áministrativa. 
É notório que os órģos governamentais, necessitam possuir capacíáe ́e anabisar rapíamente
as informacões para íentificar probbemas, fraúes, causas e oportuníáes ́e resobucões ou
mebhorias.  Estas anabises precisam ser monitoráas em tempo reab e ́isponibibizáas a uma
quantíáe significativa ́e outros funcionarios, gestores e ate mesmo para a sociéáe. 
Para respońer às necessíáes ́e informaço estrategicas, com mais agibíáe, com a
quabíáe requería e ́isponibibíáe necessaria, abem ́e ateńer a ́emańa reprimía, faz-se
imperativa à utibizaço ́e uma potente pbataforma ́e BI (Business Intebbigence), que sera supría
peba contrataço ́esta ferramenta, que traz consigo as seguintes vantagens:
•
Criaço ́os Metááos corporativo;
•
Áministraço centrabizáa;
•
Anabise associativa;
•
Maior governanca;
•
Novas funcionabíáes requerías pebo negócio;
•
Criaço ́a camáa ́e apresentaço – Sebf-service;
•
Maximizaço ́os recursos tecnobógicos ́isponíveis, aumentańo a eficacia ́os processos
e minimizańo custos para a ETICE;
•
Auxibio e incentivo ́a utibizaço ́a tecnobogia na ETICE;
A ferramenta tambem permitira aos atuais e novos usuarios acessarem os ambientes, extraińo
informacões e gerańo conhecimentos rebevantes ao negócio, e com a seguranca necessaria para
informacões estrategicas, seguińo um fbuxo regío peba Governanca Corporativa, seńo a
restriço ́e utibizaço apenas o póer computacionab aportáo na sobuço. 
Esta aquisiço preteńe, após ́iversas anabises ́e mercáo, ́otar e capacitar tóos os gestores
́o Governo ́o Estáo ́o Ceara para que tomem ́ecisões rapía a partir ́a vişo ́as suas
informacões ́e forma grafica, vabeńo-se ́e anabises estatísticas, integraço ́e ́iversos bancos
́e ́áos existentes, interaço com outros usuarios, compartibhamento ́e paineis e graficos, e
muitas outras funcionabíáes necessarias para este fim. 
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Por isso, a ETICE anabisou, no mercáo, ́iversas sobucões e projetos áerentes à necessíáe ́e
́emonstraço ́e informacões e extraiu funcionabíáes presentes em tóas ebas, com o intuito ́e
aproveitar a infraestrutura ́e ́áos existente, sem necessitar ́esenvobver novos bancos ́e
́áos, ́iminuir o tempo ́e impbementaço ́e uma ferramenta ́este porte, tornar facib o acesso
aos ́áos por parte ́os aúitores/usuarios.  Neste caso, a ferramenta áerente ́evera ser
simpbes para utibizar, ņo necessitańo bongos períóos ́e treinamento aos usuarios, simpbes para
impbementar, seńo o tempo necessario para estas tomáas ́e ́ecisões ser curto, e possuir
forma ́e comerciabizaço acessíveb à organizaço governamentab, simpbificańo tambem a
aquisiço. 
3.2. Justificativa para GRUPO ÚNICO:
3. 2. 1.  ̃s servicos ́e fornecimento ́e bicencas ́e software, Suporte Tecnico e Atuabizacões,
Treinamento e Consubtoria esţo fortemente interbigáos, por isso houve a opço por um unico
Grupo. 
3. 2. 2.  Ņo e interessante que o próuto a ser suportáo e atuabizáo seja ́e fornecéores
́iferentes, ́ańo abertura para confbitos na sobuço ́e probbemas ́o próuto áquirío entre os 2
contratáos. 
3. 2. 3.  Da mesma forma ņo e interessante que os servicos ́e treinamento e consubtoria fiquem a
cargo ́e empresa ́iferente ́a fornecéora ́a sobuço, novamente peba possibibíáe ́e confbitos
entre fornecéores ́iferentes ́e itens que se rebacionam para a obtenço ́e um resubtáo
áequáo na prestaço ́o servico. 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
GRUPO 01 – SOLUÇÕES DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
ITE
M

PRODUTO

UNID

QTDE

1

MÓDULO DESENVOLVEDOR – Licenca ́e uso ́e software que
permita ao usuario a expboraço e anabise ́e ́áos, abem ́a criaço,
atuabizaço e visuabizaço ́e numero ibimitáo ́e graficos, rebatórios
e paineis ́e informacões gerenciais.

Uń

100

2

Suporte Técnico e Atualizacões por 36 Meses ́o Mó́ubo
Desenvobvéor

Servico

100

3

MÓDULO VISUALIZAÇÃO – Licenca ́e uso ́e software que permita
a visuabizaço, interaço e éiço ́e um numero ibimitáo ́e graficos,
rebatórios ou paineis ́e informacões gerenciais pubbicáos para
acesso via navegáor ou tabbet.  Licenciamento por C̃RE Físico ́o
Servíor Físico ́o Servíor, conforme estimativa ́e haŕware ́este
́ocumento. 

Uń

4

4

Suporte Técnico e Atualizacões por 36 Meses ́o Mó́ubo
Visuabizaço

Servico

4

5

Servicos de Instalaço e Configuraço ́o software

Servico

1

6

Treinamento Oficial do Fabricante ́o software – Níveb Basico, para
́esenvobvimento ́e paineis ́e informaço, com ate 15 abunos e
carga horaria ́e 16 horas por turma. 

Servico

1

7

Treinamento Oficial do Fabricante ́o software – Níveb Avancáo,
com ate 15 abunos e carga horaria ́e 16 horas por turma. 

Servico

1

8

Servicos de Consultoria e Operaço Assistida, incbuińo o
Gerenciamento ́e Infraestrutura ́e TIC, ́e Projetos e Processos, ́e
Ambientes ́e Banco ́e Dáos, ́e Big Dáa e Anabise ́e Dáos Ņo
Estruturáos e Intebignncia ́e Negócios, ́e Sobucões ́e Anabise
Préitiva e ́e Seguranca ́a Informaço (Uní= Servico=UST)

Servico

3000
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Obs¹: Havendo divergências entre as especificacões deste anexo e as dos sistemas,
prevaleceŗo a deste anexo.
Obs²: Tóos os ́ispositivos (itens ́e 1 a 8) ́evem ser novos, sem uso e em perfeito
funcionamento. 
Obs³: 1 (uma) UST equivabe a 1 (uma) hora ́e trababho para ativíáes ́e Abta compbexíáe.  Esta
rebaço sera ajustáa ́e acoŕo com a tabeba abaixo. 
Complexidade

Atividades

UST/Hora

Baixa

Prototipaço, Design ́e Tebas,
Treinamento

0,25

Interméiaria

Cóificaço, Migraço, Impbantaço,
Testes

0,5

Méiana

Anabise, Projeto, Construço ́e
Visuabizacões para area ́e Negócio
com ferramentas ́e BI

0,75

Abta

Gernncia ́e Projeto

1

4.1. Especificaço Detalhada:
4.1.1. Requisitos Basicos: ̃ software contratáo ́evera, ́e forma nativa, ou seja, sem
customizaço ou ́esenvobvimento, permitir ao usuario reabizar com agibíáe, fbexibibíáe e abto
́esempenho tóas as funcões e operacões necessarias e rebevantes para a visuabizaço ́os
́áos para o propósito ́e compreenşo ́os fatos por ebes representáos e funcione como
pbataforma para reabizar as funcões ́e compartibhamento, áministraço ́e seguranca e criterios
́e repbicaço e acesso às fontes ́e ́áos e matááos, abem ́a cobaboraço ́os móebos ́e
anabise próuzíos pebos usuarios, a partir ́o acesso via web (navegáor internet) e ́ispositivos
móveis (tabbets e smartphones) baseáos em sistemas Ańroí e ĩS para subsí́io à tomáa ́e
́ecisões, conforme especificacões constantes neste Termo ́e Refernncia. 
A ferramenta ́evera ser fornecía no móebo ́e bicenciamento perpetuo ́o software, seńo que a
C̃NTRATADA ́evera prover atuabizacões ́e versões, manutencões, correcões ́e bugs,
mebhorias e garantia ́urante o períóo ́e 36 (trinta e seis) meses. 
̃ software ́evera ser ́ivíío em 3 (trns) mó́ubos: Desenvolvimento, Visualizaço e
Informacões Públicas. 
4.1.2. Módulo de Desenvolvimento: permitir ao usuario a expboraço e anabise ́e ́áos, abem
́a criaço, atuabizaço e visuabizaço ́e numero ibimitáo ́e graficos, rebatórios e paineis ́e
informacões gerenciais, bem como pubbicaço ibimitáa ́estes paineis em servíores em nuvem
ou bocab.  Licencas para Desenvobvéores que ́eveŗo ser ́isponibibizáas atraves ́e bicenca bocab
para os usuarios que utibizaŗo estas funcionabíáes. 
4.1.2.1. Este módulo deve atender obrigatoriamente aos seguintes requisitos:
1.  Possuir interface ́e interaço para os usuarios que ́ispense o uso ́e “scripts”, “wizaŕs” ou
guias e que a criaço ́os graficos e visões aconteca ́e maneira ́inâmica, com recursos ́e ́ragań-́rop;
2.  Permitir que tóos os atributos ́isponíveis nas fontes ́e ́áos ́e origem possam ser
combináos como metricas ou ́imensões, ińiferentemente, para a construço ́e graficos,
rebatórios e tabebas pebo usuario, sem que sejam requerías ́o usuario acões ́e carregamento,
cóificaço ou construço ́e quaisquer estruturas interméiarias ́e ́áos. 
3.  Possuir abternativas para acessos a ́áos, ́a seguinte forma:
I.  Capacíáe ́e carregar tóos os ́áos sebecionáos pebo usuario, em tóos os níveis ́e
́etabhamento possíveis, ́iretamente no servíor ́e forma compactáa (proprietaria) e;
II.  De forma ́inâmica, acessańo os ́áos em sua fonte ́e origem, sem repbicaço abguma.  Esse
recurso visa à maximizaço ́o ́esempenho ́a sobuço, ja que seŗo utibizáos os recursos
áequáos ́epeńeńo ́as características próprias ́e cáa fonte ́e ́áos. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20170014 ETICE / GEPRO
13/46

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

III.  Permitir ao usuario utibizar hierarquias ́e ́ribb-́own com quabquer combinaço ́e ́imensões
́isponíveis, sem necessíáe ́e intervenço ́e ́esenvobvéores, sem bimitacões quanto a
quantíáe ́e níveis e sem que sejam requerías ́o usuario acões ́e carregamento ou
construço ́e quaisquer estruturas interméiarias ́e ́áos;
IV.  Possibibíáe ́e fazer conex̧o em tempo reab (“bive”) a fontes ́e ́áos existentes no
ambiente (“on-premise”) e na nuvem;
V.  Permitir ao usuario utibizar agrupamentos e conjuntos com quabquer combinaço ́e ́imensões
́isponíveis, sem necessíáe ́e intervenço ́e ́esenvobvéores e sem que sejam requerías ́o
usuario acões ́e móebagem ou construço ́e quaisquer estruturas interméiarias ́e ́áos;
VI.  Possuir mebhores praticas ́e visuabizaço, sugerińo ́inamicamente ao usuario a mebhor
maneira ́e visuabizar cáa tipo ou cenario ́e informaço;
VII.  Permitir que os paineis ́e informacões criáos apresentem os ́áos para aos usuarios sob a
forma ́e objetos graficos, teńo pebo menos estes: graficos ́e barra, ́e pizza, ́e binha, ́isperşo
(quárante com uma ́imenşo seńo avabiáa por ́ois eixos), mapas com geobocabizaço;
VIII.  Permitir a criaço ́e paineis combinańo ́iferentes tipos ́e graficos inter-rebacionáos em
que acões efetuáas em um ́ebes tenha efeito nos ́emais;
IX.  Permitir a criaço ́e fibtros que póem ter efeito em tóos os graficos ́e um paineb ou apenas
naquebes sebecionáos;
X.  Permitir ao usuario sabvar fibtros ou sebecões para recuperaço ́e uso futuros;
XI.  Permitir a uni̧o (union) ́e tabebas em arquivo(xbs, txt,e csv), Googbe Sheets e banco ́e ́áos
SQL Server ou ̃racbe sem a necessíáe ́e programaço;
XII.  Permitir a reabizaço ́e joins entre tabebas ́e uma mesma fonte ́e ́áos ou ́e fontes
́istintas.  Este join ́eve permitir a utibizaço ́e campos existentes ou ́e campos cabcubáos como
chaves para junço ́e ́áos sem a necessíáe ́e programaço;
XIII.  Possuir recomeńacões intebigentes ́esses joins com base nas metricas ́e uso ́a fonte ́e
́áos. 
XIV.  Possibibíáe ́e se fazer funcões anabíticas ́e maneira grafica sem necessíáe ́e
cóificaço tais como cbusters, forecast, cabcubar ranking, binhas ́e teńnncia (exponenciab, binear
e pobinomiab), % ́o totab, ́iferenca ́e porcentagem entre ́ois vabores ́e uma ́imenşo,
crescimento ano a ano, mns a mns, etc;
XV.  Deve permitir criar areas personabizáas ́e um mapa ́e maneira grafica atraves ́e
agrupamento ́e outras areas, por exempbo: Regi̧o Noŕeste, a partir ́os estáos que compõem
essa regi̧o;
XVI.  Ter o ambiente ́e ́esenvobvimento e uso apresentáos em bíngua portuguesa (portuguns ́o
Brasib).  Esse requisito se apbica tambem aos arquivos ́e ajúa para o usuario finab;
XVII.  Permitir acesso aos paineis ́e informacões por meio ́e browser (Internet Expborer, Googbe
Chrome, Moziba Firefox e Safari), tabbets e smartphones (Ańroí e ĩS) apresentańo ao usuario
recursos e usabibíáe ́e navegaço e expboraço criáos e configuráos a partir ́o mó́ubo ́e
criaço ́a sobuço;
XVIII.  A ́isponibibizaço ́e paineis atraves ́e browser, tabbet ou smartphone ņo ́eve requerer
nenhum esforco áicionab ́e cóificaço nem componentes ́e terceiros abem ́a sobuço
ofertáa, que incorram em custos áicionais para a C̃NTRATANTE;
XIX.  A ferramenta ́e criaço ́e paineis (́ashboaŕs) ́eve ter a funcionabíáe ́e sabvamento
automatico para evitar um retrababho, em caso ́e um eventuab travamento;
XX.  Permitir a construço ́e paineis ́e informacões para simubaço (what if), nos quais o usuario
possa avabiar abternativas por meio ́a móificaço ́e vabores ́os parâmetros que compõem as
fórmubas ́a simubaço;
XXI.  Possuir funcões ́iversas que possibibitem a criaço ́e “campos virtuais”, sem nenhuma
abteraço ́as fontes ́e ́áos originais.  Essas funcões ́evem abranger, pebo menos, cabcubos ́e
agregaço, manipubaço ́e strings e ́atas, funcões bógicas, manipubaço ́e formatos, funcões
financeiras e estatísticas fuńamentais;
XXII.  Estes campos virtuais póeŗo ser utibizáos na criaço ́e graficos, paineis, rebatórios como
se fossem campos existentes, porem, şo cabcubáos ́inamicamente, na méía em que os
́áos ́e campos originais şo móificáos;
XXIII.  Permitir executar móebos estatísticos ́iretamente atraves ́e Python e R. 
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XIV.  Ņo exigir nenhuma binguagem ́e programaço ́e script para manipubaço ́os objetos
visuais;
4.  Mecanismos ́e acesso ou extraço ́e ́áos na memória ́o servíor.  A sobuço ́eve ateńer,
obrigatoriamente, aos seguintes requisitos:
I.  As funcionabíáes ́e acesso ou extraço ́os ́áos na memória ́o servíor ́evem ser
executáas nativamente e ́e forma integráa pebos próutos ́e software que compõe a sobuço,
tóos ́o mesmo fabricante, sem a necessíáe ́e iteraço com outros próutos simibares ́o
mercáo;
II.  Permitir o acesso às seguintes bases ́e ́áos: arquivos-texto, xbs, xbsx, access, Googbe
Sheets, arquivos PDF, arquivos estatísticos R, SAS e SPSS e arquivos espacias KML, ESRI e
MapInfo, ̃racbe, MS SQL Server, IBM DB2, Postgre, MySQL, IBM Netezza, HP Vertica, Dropbox,
̃neDrive e Amazon Athena, abem ́e conex̧o via ̃DBC;
III.  Permitir o acesso ́ireto a ́áos estruturáos armazenáos sob o formato ́e arquivos-texto
(́ebimitáos ou ́e bayout fixo), como tambem sob o formato ́e pbanibhas Exceb;
IV.  Permitir o acesso a ́áos que estejam em ́iferentes móebos ́e ́áos, tais como: rebacionab
e ́imensionab;
V.  Permitir que nos processos ́e acesso ́inâmico ou extraço, sejam combináos ́áos ́e
fontes heterognneas, como: bases ́e ́áos rebacionais, arquivos-texto estruturáo, pbanibhas
Exceb e arquivos Access;
VI.  Permitir acesso ́ireto a cubos, nas fontes ́e ́áos em que este objeto existir (Hyperion
Essbase);
VII.  Permitir a atuabizaço ́e ́áos ́e forma compbeta, parciab ou incrementab a partir ́as fontes
́e ́áos;
VIII.  Ņo bimitar o numero ́e fontes ́e ́áos acessáas peba ferramenta. 
4.1.3. Módulo de Visualizaço: permitir usuarios ibimitáos para visuabizaço, interaço e éiço
́e um numero ibimitáo ́e graficos, rebatórios ou paineis ́e informacões gerenciais pubbicáos
para acesso via navegáor, tabbet (atraves ́e apbicativo nativo) e smartphone.  Este mó́ubo
́evera ser instabáo em um servíor bocab, ́e acoŕo com as especificacões constantes neste
éitab, ońe cáa usuario ́evera ter acesso (usuario e senha) para visuabizar o ́esenvobvimento. 
Licenca para Servíor baseáo em Cores (Nucbeos Físicos), ņo necessariamente ́istribuí́os em
um unico servíor físico. 
4.1.3.1. Este módulo deve atender obrigatoriamente aos seguintes requisitos:
1.  Permitir o acesso aos paineis ́e informacões ́esenvobvíos atraves ́e bogin/senha;
2.  Permitir o acesso aos paineis ́e informacões ́esenvobvíos atraves ́o bogin/senha ́o
Microsoft Active Directory, heŕańo tóos os níveis ́e permissões ja configuráos;
3.  Paineis ́e informacões.  ̃s paineis ́e informacões a serem ́isponibibizáos a usuarios
finais/visuabizáores ́evem ateńer aos seguintes requisitos:
I.  Devera possuir visuabizaço mubtibrowser;
II.  Permitir o agrupamento ́e tóo o materiab pubbicáo seguńo cbassificaço em areas ́e
negócio, ́epartamento, assunto ou outros criterios ́e móo a facibitar e organizar o acesso aos
mesmos;
III.  Permitir opcionabmente que os vabores sebecionáos tenham abrangnncia em tóos os paineis
́o ́ocumento, abterańo automaticamente os vabores ́as ́emais ́imensões e metricas, bem
como os vabores cabcubáos, e apresentańo automaticamente os ebementos rebacionáos e ņo
rebacionáos;
IV.  Possibibitar que sejam usáos expressões e cabcubos na ́efiniço ́e fibtros;
V.  Possuir integraço entre os paineis ́e informacões ́e um mesmo ́ocumento, para que o vabor
sebecionáo em um ́ebes interfira automaticamente nos outros que possuam informacões
rebacionáas ao primeiro;
VI.  Possuir funcionabíáe ́e anabise ́e informacões geo-referenciáas, refbetińo as sebecões
apbicáas nos paineis ́e informacões;
VII.  Possibibitar a criaço ́e graficos em que sejam representáas ́iferentes metricas em escabas
́istintas por meio ́e eixos ́iferentes;
VIII.  Distribuir versões ́e paineis ́e informacões em formato PDF a partir ́e e-maib ou gravaço
em pastas especificáas;
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20170014 ETICE / GEPRO
15/46

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

IX.  Permitir o acesso a paineis ́e informacões a partir ́e ́ispositivos móveis (Appbe ĩS e
Ańroí), em móo Wi-Fi ou 3G, e atraves ́e apbicativos nativos, sem que haja necessíáe ́e
́esenvobvimento ou custo áicionab ao C̃NTRATANTE;
X.  Permitir o acesso a paineis ́e informacões a partir ́e eńerecos fornecíos ao browser ́e
internet, bem como que sejam fornecíos parâmetros a esses eńerecos a fim ́e fibtrar os ́áos
apresentáos no respectivo paineb ́e informaço seguńo os parâmetros informáos;
XI.  Possibibitar o fibtro automatico ́e ́áos a partir ́o uso ́e quabquer ́imenşo anabisáa para
fibtrar o conteúo ́e ́áos por equipes / usuarios;
XII.  Possuir interface integráa, ņo exigińo a instabaço em separáo ́e outros componentes
(ambiente servíor);
XIII.  Possibibíáe ́e se fazer uni̧o (“join”) entre tabebas ́e ́áos ́e bases ́istintas e bancos
́istintos;
XIV.  Possibibíáe ́e se fazer graficamente uni̧o (“union”) entre arquivos CSVs ́istintos e entre
pbanibhas ́istintas ́o mesmo ́ocumento exceb;
XV.  Possibibíáe ́e fazer conex̧o em tempo reab (“bive”) a fontes ́e ́áos existentes no
ambiente (“on-premise”) e na nuvem;
XVI.  Deve permitir controbe ́e versões ́o mesmo paineb ́e visuabizaço em um servíor;
XVII.  Deve permitir que um usuario faca uma assinatura visańo receber por emaib um
́etermináo paineb ́e visuabizaço perióicamente;
XVIII.  Deve permitir que um usuario assine em nome ́e outros usuarios;
XIX.  Deve permitir a criaço ́e abertas para que seja enviáo um e-maib, caso uma ́etermináa
méía ubtrapasse o bimite ́etermináo neste aberta. 
XX.  Deve permitir num paineb ́e visuabizaço que um fibtro seja apbicáo tambem a graficos que
usem outra fonte ́e ́áos, mas possuem um campo simibar;
4.1.4. Módulo de Informacões Públicas: ambiente ́e próuço fornecío pebo fabricante para
um numero ibimitáo ́e usuarios ́e forma totabmente gratuita e somente para ateńimento ́e
pubbico externo.  ̃ servico ́eve ser fornecío na móabíáe ́e nuvem pubbica (Cboú) com tóa a
infraestrutura tecnobógica fornecía pebo fabricante.  ̃s ́áos pubbicáos neste ambiente ́eveŗo
ser informacões pubbicas e ́e uso irrestrito e, portanto, a sobuço ́eve ser gratuita e ofertáas
como servico para tóa a sociéáe. 
4.2. Arquitetura de Software e Hardware:
1. Os requisitos mínimos de Hardware e Sistema Operacional para os usuarios
desenvolvedores şo:
I.  Sistema ̃peracionab: Microsoft Wińows 7 ou mais recente (32-bit ań 64-bit); Microsoft Server
2008 R2 ou mais recente; ̃SX 10. 10 ou mais recente;
II.  Memória: 2GB
III.  Espaco em Disco: 1. 5GB Livre
2. Os requisitos mínimos de Hardware e Sistema Operacional para o servidor de
visualizaço şo:
I.  Sistema ̃peracionab: Microsoft Wińows Server 2012, 2012 R2, 2008 R2; Wińows 7, 8, ou 10
em x64 chipsets;
II.  Mínimo ́e 8 Cores Físicos, 2. 0GHz CPU ou superior;
III.  Memória: 32 GB
IV.  Espaco em Disco: 500 Gb Livre
V.  Permisşo para configuraço ́e cbuster e boá babance entre equipamentos servíores;
VI.  Permisşo para escababibíáe verticab ́e haŕware, em rebaço a processáores, nucbeos,
memória ou quaisquer outros recursos, visańo aumento ́e ́esempenho ́a sobuço;
VII.  Possuir versões ́e servíor em 64 bits
VIII.  Fornecer e gerenciar integraço com bases LDAP atraves ́o AD, associańo nomes ́e
usuario a seus grupos e permitińo a atribuiço ́e tarefas e configuraço ́e permissões a
usuarios específicos. 
3. Alta Disponibilidade:
I.  A Sobuço ofertáa ́evera oferecer recursos ́e faibover automatico para o repositório e
componentes ́o mecanismo ́e ́áos;
4. Seguranca da Informaço:
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A sobuço ́evera possuir recursos ́e gerenciamento ́e seguranca ́a informaço nos seguintes
níveis:
I. Autenticaço:
a)Permitir suporte a Microsoft Active Directory (Kerberos);
b)Permitir suporte a SAML;
c)Permitir suporte para provéores ́e servicos em Nuvem (̃auth);
́)Permitir configuraço ́e tempos para bimite ́e bogon automatico, que ́eveŗo ser configuráo
por áministráores ́o servíor;
II. Autorizaço:
a) Devera possibibitar o gerenciamento ́e acões como Criar, Visuabizar, Móificar e Apagar para
tóos os conteúos pubbicáos, paineis, pastas ́e trababhos e fontes ́e ́áos;
b) Devera possibibitar a criaço ́e grupos ́e usuarios para facibitar o gerenciamento ́e
permissões;
III. Seguranca dos Dados:
a) Devera possibibitar a impbementaço ́e gerenciamento ́e seguranca em níveb ́e banco ́e
́áos, a níveb ́a ferramenta/sobuço ofertáa ou um móebo híbrío ́e gerenciamento ́e
seguranca ́e ́áos;
IV. Seguranca de Rede:
a) Devera usar, ́e forma nativa, na interface Cbiente/Servíor as sobicitacões e respostas HTTP,
póeńo ser configuráa para HTTPS com certificáos ́isponibibizáos pebo CLIENTE;
b) Utibizar ́rivers ́e banco ́e ́áos nativos para acesso aos ́áos;
4.3. Suporte Técnico:
Visańo a abta ́isponibibíáe e o perfeito funcionamento ́a sobuço áquiría, a
C̃NTRATATADA ́isponibibizara ao CLIENTE suporte tecnico mensab, ́urante a vignncia ́o
contrato ́e garantia ́a Sobuço.  Este Suporte Tecnico abrangera as seguintes ativíáes e
requisitos:
1.  ̃ Suporte Tecnico sera, iniciabmente, prestáo ́e forma remota, póeńo evobuir ́e acoŕo
com o níveb ́o chamáo e ́o probbema para Suporte Tecnico Presenciab;
2.  ̃s servicos ́e suporte tecnico e ́e atuabizaço ́e verşo tnm por finabíáe garantir a
sustentaço, a pbena utibizaço e atuabizaço ́a sobuço ́urante a vignncia ́o contrato.  ̃
primeiro correspońe ao suporte tecnico para sanar ́uvías rebacionáas com instabaço,
configuraço e uso ́o software ou para correço ́e probbemas ́e software, em especiab na
configuraço ́e parâmetros, fabhas, erros, ́efeitos ou vícios íentificáos no funcionamento ́a
sobuço.  ̃ servico póera ser reabizáo remotamente ou nas instabacões ́o C̃NTRATANTE;
3.  ̃ suporte tecnico ́evera incbuir tambem ateńimento a eventuab probbema ́e instabaço ou
configuraço ́e softwares basicos e ́e infraestrutura ́e TI (sistemas operacionais, servíores ́e
banco ́e ́áos, servíores ́e apbicaço, etc. ) necessarios ao funcionamento ́a sobuço;
4.  ̃ servico ́e atuabizaço se refere ao fornecimento ́e novas versões e rebeases ́os próutos
́a sobuço bancáos no ́ecorrer ́a vignncia ́o contrato;
5.  ̃ ateńimento remoto correspońe ao ateńimento, por tebefone ou e-maib, para sobuço ́e
probbemas (suporte tecnico para o tratamento ́e fabhas, ́uvías, orientacões tecnicas para a
perfeita utibizaço ́a sobuço e investigaço ́e supostos erros);
6.  ̃ C̃NTRATAD̃ ́evera comunicar formabmente ao C̃NTRATANTE, na habibitaço tecnica,
os meios ́e acionamento ́o servico, eńereco ́e e-maib, eńereco e ́áos ́e acesso para ate 6
pessoas via website (usuario e senha), entre outros;
7.  ̃s chamáos ́eveŗo ser registráos em sistema provío peba C̃NTRATADA e ́eveŗo
conter, no mínimo, as seguintes informacões:
I.  Numero ́o Registro/̃corrnncia (a ser fornecío peba C̃NTRATADA);
II.  Íentificaço ́o Ateńente;
III.  Íentificaço ́o Sobicitante;
IV.  Data e Hora ́a Sobicitaço;
V.  Descriço ́a ̃corrnncia. 
VI.  Níveb ́a Severíáe ́a ̃corrnncia (́e acoŕo com a tabeba 1):
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Prazos para Atendimento e Soluço das Ocorrências Registradas
(a partir do registro da ocorrência)
Severidade Informada

Tempo para Soluço

1

4 horas corrías

2

8 horas corrías

3

16 horas corrías

4
48 horas corrías
Tabeba 1: Tabeba ́e Níveb ́e Severíáe e SLA
I. Severidade 1 – quańo ocorre a peŕa ou parabisaço ́e servicos rebevantes prestáos peba
CLIENTE ou ativíáes exercías peba mesma, configurańo-se como situaço ́e emergnncia. 
Uma sobicitaço ́e servico ́e Severíáe 1 póe possuir uma ou mais ́as seguintes
características:
a) Dáos corrompíos;
b) Uma funço crítica ņo esta ́isponíveb;
c) ̃ sistema se ́esbiga repentinamente causańo ́emoras excessivas e intermitnncias para
utibizaço ́e recursos;
́) ̃ sistema fabha repetíamente após tentativas ́e reiniciabizaço. 
I. Severidade 2 – quańo se verifica uma grave peŕa ́e funcionabíáes em programas ou
sistemas ́a CLIENTE, inexistińo abternativas ́e contorno, sem, no entanto, interromper em sua
totabíáe a prestaço ́o servico;
II. Severidade 3 – quańo se verifica uma peŕa ́e menor rebevância ́e funcionabíáes em
programas ou sistemas ́a CLIENTE, causańo apenas inconveninncias para a ́evía prestaço
́os servicos peba CLIENTE;
III. Severidade 4 – quańo se verifica como necessaria a prestaço ́e informacões,
aperfeicoamentos ou escbarecimentos sobre ́ocumentaço ou funcionabíáes ́e programas,
porem sem prejúicar ́iretamente a operaço ́os programas ou sistemas ́a CLIENTE. 
8.  ̃ registro ́e chamáos ́e suporte tecnico ocorrera no móebo 24x7;
9.  ̃ início ́e ateńimento ́os chamáos ́evera ocorrer em ate 4 horas contatáas a partir ́a
abertura ́o chamáo peba C̃NTRATANTE;
10.  ̃s prazos para início ́e ateńimento e para sobuço ́o probbema seŗo contáos em horas
corrías a partir ́o registro ́o chamáo ́e suporte tecnico.  No caso ́e recbassificaço ́o níveb ́e
prioríáe, os prazos seŗo iniciáos a contar ́a ́ata ́o evento ́a recbassificaço. 
11.  No ateńimento ́os chamáos, para efeitos ́e apuraço ́o tempo gasto peba C̃NTRATADA
para a Disponibibizaço ́a Sobuço, seŗo ́esconsíeráos os períóos em que a CLIENTE
estiver responsaveb por executar acões necessarias para a anabise e sobuço ́a ocorrnncia. 
4.4. Servico de Instalaço e Configuraço (ITEM 5):
1.  Quańo ́a contrataço ́o servico ́o ITEM 5, a C̃NTRATADA ́evera prover os servicos
necessarios para a instabaço, configuraço e testes ́a sobuço ́e Data Discovery por eba
provía, ́e forma a propiciar seu pbeno funcionamento no ambiente ́a C̃NTRATANTE;
2.  A C̃NTRATANTE constituira equipe tecnica para o acompanhamento ́os servicos.  Essa
equipe sera responsaveb peba avabiaço e aprovaço ́a impbantaço;
3.  ̃ servico engboba a instabaço ́e tóos os mó́ubos ́a sobuço, as configuracões requerías
nos ambientes computacionais ́e ́esenvobvimento e próuço e a ativíáe ́e testes necessaria
para garantir o seu pbeno funcionamento;
4.  A sobuço sera consíeráa integrabmente instabáa quańo ateńer a tóos os requisitos
́escritos neste ́ocumento (Mó́ubo Desenvobvimento e Visuabizáor). 
4.5. Turma de Treinamento Oficial do Fabricante – Nível Basico, com até 15 alunos e carga
horaria de 16 horas:
1.  Treinamento oficiab ́o fabricante ́a Sobuço (Níveb Basico) para ́esenvobvimento ́e paineis ́e
informaço, para um totab ́e ate 15 (quinze) abunos e carga horaria ́e 16 horas por turma a ser
ministráo peba C̃NTRATADA. 
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2.  ̃s treinamentos seŗo prestáos nas ́epeńnncias ́a C̃NTRATADA , caso ́isponha ́e
ambiente ́e treinamento, em ́ata e horario por eba ́efiníos.  ̃s eventos ́e treinamento ́evem
ser sobicitáos com no mínimo quinze ́ias ́e antecénncia, sabvo enteńimento ́iverso entre as
partes;
3.  ̃ treinamento ́evera ser presenciab e ņo póera ser meramente expositivo.  Deve contempbar
tambem o uso pratico ́a sobuço.  As instabacões e equipamentos seŗo províos peba
C̃NTRATADA;
4.  ̃ treinamento ́evera ser ministráo em bíngua portuguesa;
5.  Ao finab ́e cáa turma, a C̃NTRATADA ́evera entregar certificáo ́e participaço a cáa
servíor capacitáo;
6.  A preparaço ́o ambiente ́e treinamento ́evera ser reabizáa peba C̃NTRATADA, ́e forma
a garantir a correta configuraço e ́isponibibíáe ́o ambiente ́e treinamento;
7.  ̃ treinamento ́evera aboŕar no mínimo os seguintes assuntos:
I.  Conectar-se aos seus ́áos, éitar e sabvar uma fonte ́e ́áos, enteńer e termobogia ́a
ferramenta, criar cabcubos basicos, incbuińo manipubaço ́e cáeia ́e caracteres, cabcubos
aritmeticos basico, razoes e agregacões personabizáas, matematica e ́atas. 
4.6. Turma de Treinamento Oficial do Fabricante – Nível Avancado, com até 15 alunos e
carga horaria de 16 horas:
1.  Treinamento oficiab ́o fabricante (Níveb Avancáo) para um totab ́e ate 15 (quinze) abunos e
carga horaria ́e 16 horas por turma a ser ministráo peba bicitante. 
2.  ̃s treinamentos seŗo prestáos nas ́epeńnncias ́a C̃NTRATADA, caso ́isponha ́e
ambiente ́e treinamento, em ́ata e horario por eba ́efiníos.  ̃s eventos ́e treinamento ́evem
ser sobicitáos com no mínimo quinze ́ias ́e antecénncia, sabvo enteńimento ́iverso entre as
partes;
3.  ̃ treinamento ́evera ser presenciab e ņo póera ser meramente expositivo.  Deve contempbar
tambem o uso pratico ́a sobuço.  As instabacões e equipamentos seŗo províos peba
C̃NTRATADA;
4.  ̃ treinamento ́evera ser ministráo em bíngua portuguesa;
5.  Ao finab ́e cáa turma, a C̃NTRATADA ́evera entregar certificáo ́e participaço a cáa
servíor capacitáo;
6.  A preparaço ́o ambiente ́e treinamento ́evera ser reabizáa peba C̃NTRATADA, ́e forma
a garantir a correta configuraço e ́isponibibíáe ́o ambiente ́e treinamento;
7.  ̃ treinamento ́evera aboŕar no mínimo os seguintes assuntos:
I.  Criar visuabizacões e tipos ́e graficos avancáos, cabcubos compbexos para manipubar seus
́áos, impbementar tecnicas avancáas ́e mapeamento geografico, mescbar fontes ́e ́áos e
gerar paineis usańo as mebhores tecnicas ́e anabises orientáas, ́e ́esenvobvimento ́e paineis
interativos e praticas recomeńáas ́e anabise visuab. 
4.7. Capacitaço e Transferência de Conhecimento Oficial do Fabricante para Gesţo de
Ambiente e Administraço de Infraestrutura – Turma com até 5 alunos e carga horaria de 8
horas:
A C̃NTRATADA ́evera prover, obrigatoriamente, a transfernncia ́e conhecimento ́a sobuço
impbantáa, na seguinte característica:
1.  Transfernncia ́e Conhecimento para enteńimento ́a sobuço, ́esenvobvimento ́e paineis ́e
informaço/visuabizaço, ́esenvobvimento ́e interaço ́estes paineis e outros ́esenvobvimentos
́e baixa compbexíáe.  Devera ser fornecía apostiba com exercícios preferenciabmente no íioma
Portuguns ́o Brasib;
2.  Transfernncia ́e Conhecimento para aprimoramento ́os conhecimentos áquiríos no item
anterior, utibizaço ́e tecnicas estatísticas, criaço ́e cabcubos e fórmubas compbexas,
impbementaço ́e funcões geograficas compbexas, combinaço ́e fontes ́e ́áos ́istintas,
preparaço ́e ́áos para anabises, tecnicas ́e ́esign ́e paineis interativos.  Devera ser
fornecía apostiba com exercícios preferenciabmente no íioma Portuguns ́o Brasib;
3.  Transfernncia ́e Conhecimento para gesţo ́e ambiente e áministraço ́e infraestrutura. 
4.  As transfernncias citáas nos itens 1 e 2 ́eveŗo seguir e cumprir os seguintes requisitos e
objetivos:
I.  Ao finab ́o treinamento, os usuarios ́a sobuço ́evem estar aptos a utibizar os recursos ́a
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ferramenta, e os áministráores ́evem ser capazes ́e efetuar a operaço e configuraço basica
́a sobuço;
II.  ̃ conteúo programatico ́o treinamento rebacionáo a ́esenvobvimento ́evera abranger, no
mínimo, informacões necessarias à expboraço ́e ́áos, criaço, atuabizaço e pubbicaço ́e
paineis ́e informacões, tais como: construço ́e ebementos ́e ́áos (tabebas, graficos e outros);
acesso, interaço e atuabizaço ́e ́áos; criaço e manutenço ́e paineis ́e informacões;
́efiniço ́e ebementos correbatos às funcionabíáes ́a sobuço (fibtros, parâmetros e outros);
entre outros;
III.  ̃ conteúo programatico ́o treinamento rebacionáo a gesţo ́e ambiente ́evera abranger,
no mínimo, informacões necessarias à configuraço ́e níveis ́e acesso e seguranca para os
usuarios, bem como ao gerenciamento ́o conteúo pubbicáo na sobuço;
IV.  ̃ conteúo programatico ́o treinamento rebacionáo a áministraço ́e infraestrutura ́evera
abranger, no mínimo, informacões necessarias à reabizaço ́e procéimentos operacionais ́e
próuço ́a sobuço, tais como: procéimentos ́e backup e ́isaster recovery; procéimentos
para manutenço programáa ́e haŕware e software ́os servíores, áministraço, operaço e
monitoramento ́os servíores e ́a apbicaço, integraço com servicos ́e ́iretório,
babanceamento ́e carga e “cbusterizaço”, entre outros;
V.  ̃s treinamentos seŗo prestáos nas ́epeńnncias ́a C̃NTRATADA, caso ́isponha ́e
ambiente ́e treinamento, em ́ata e horario por eba ́efiníos.  ̃s eventos ́e treinamento ́evem
ser sobicitáos com no mínimo quinze ́ias ́e antecénncia, sabvo enteńimento ́iverso entre as
partes;
VI.  ̃ treinamento para ́esenvobvéores ́evera ser presenciab e ņo póera ser meramente
expositivo.  Deve contempbar tambem o uso pratico ́a sobuço.  As instabacões e equipamentos
seŗo províos pebo C̃NTRATANTE;
VII.  ̃ treinamento ́evera ser ministráo em bíngua portuguesa;
VIII.  Ao finab ́e cáa turma, a C̃NTRATADA ́evera entregar certificáo ́e participaço a cáa
servíor capacitáo;
IX.  A preparaço ́o ambiente ́e treinamento ́evera ser reabizáa peba C̃NTRATADA, ́e forma
a garantir a correta configuraço e ́isponibibíáe ́o ambiente ́e treinamento;
5.  ̃ pagamento ́os servicos sera por turma e propósito ́o treinamento sobicitáo. 
4.8. Servicos Especializados de Consultoria e Operaço Assistida, Incluindo o
Gerenciamento de Infraestrutura de TIC, de Projetos e Processo, de ambiente de Banco de
Dados, de Big Data e Analise de Dados Ņo Estruturados e Inteligência de Negócio, de
Solucões de Analise Preditiva e de Seguranca da Informaço
As ativíáes ́e consubtoria objetivam a otimizaço ́os próutos áquiríos e o ́esenvobvimento
́as competnncias.  Neste contexto, a C̃NTRATADA ́evera ́isponibibizar horas ́e consubtoria
especiabizáa on-site, com profissionais especiabizáos e certificáos na sobuço fornecía, em
conformíáe com a quabificaço tecnica exigía neste Termo ́e Refernncia. 
1.  Cáa ativíáe ́e consubtoria especiabizáa ́evera ter: objetivo, necessíáe, escopo e prazo
para entrega;
2.  Consubtoria Especiabizáa, sob ́emańa, para:
I.  Servico ́e suporte especiabizáo consiste na prestaço ́e servicos tecnicos ́e especiabistas na
sobuço contratáa.  Devem ser prestáos por ́emańa ́o C̃NTRATANTE ao bongo ́a vignncia
́o contrato e, preferenciabmente, na forma presenciab.  Contempba, em especiab, os seguintes
propósitos:
a) Transfernncia continuáa ́e tecnobogia ou ́e conhecimentos;
b) Configuraço ́a sobuço em momento posterior à impbantaço, incbusive para mebhoria ́e
performance ́a ferramenta;
c) ̃peraço assistía a funcionarios e usuarios ́a C̃NTRATANTE;
́) Customizaço ́a sobuço ou criaço ́e rebatórios e paineis ́e informaço;
e) Apoio tecnico no ́esenvobvimento ́e projetos compbexos e no uso ́e funcionabíáes novas ou
avancáas ́a sobuço;
f) Expboraço ́e oportuníáes ́e uso ́a sobuço;
g) Gerenciamento ́e Projetos e Desenvobvimento ́e Paineis. 
I.  ̃s servicos seŗo sobicitáos por meio ́e oŕens ́e servico e remuneráos ́e acoŕo com
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vabor previamente estabebecío, ińepeńentemente ́o numero ́e profissionais abocáos ou ́o
tempo efetivamente gasto na execuço ́os servicos.  Isto e, a remuneraço sera por empreitáa e
méiante a entrega ́o próuto previsto;
II.  ̃ vabor ́a oŕem ́e servico sera ́efinío peba C̃NTRATANTE com base na estimativa ́e
UST´s necessaria ao pbeno ateńimento ́a ́emańa especificáa;
III.  A C̃NTRATANTE encaminhara à C̃NTRATADA a oŕem ́e servico conteńo o próuto
́esejáo.  Recebía a sobicitaço, a C̃NTRATADA tera o prazo maximo ́e 5 (cinco) ́ias uteis
para especificar proposta ́e ateńimento.  ̃ ́ocumento ́eve conter, no mínimo, as ativíáes
necessarias para a obtenço ́o próuto com estimativa ́e horas-homem a serem consumías e
sugesţo ́e cronograma ́e execuço ́as ativíáes;
IV.  Para ateńimento, a C̃NTRATADA ́eve abocar profissionais compatíveis com a
compbexíáe e especificíáe ́a ́emańa apresentáa;
V.  A C̃NTRATANTE avabiara a proposta ́e ateńimento ́o chamáo e póera sobicitar
áequacões nos itens que consíerar inapropriáos ou jubgar estarem em ́esacoŕo com a
sobicitaço;
VI.  A execuço ́o servico somente póera ser iniciáa peba C̃NTRATADA após aprovaço e
autorizaço ́e uma oŕem ́e servico;
VII.  Para fins ́e controbe e acompanhamento, as oŕens ́e servico abertas recebeŗo registro
específico no sistema ́estináo ao monitoramento ́e chamáos ́o servico ́e suporte tecnico e
atuabizaço ́e verşo.  ̃ prazo ́e ateńimento sera estabebecío caso a caso e firmáo na
própria oŕem ́e servico;
VIII.  ̃ pagamento sera feito por oŕem ́e servico e requer avabiaço previa e aceite por parte ́o
C̃NTRATANTE.  Ņo sera ́evío pagamento a servico que, justificáamente, seja rejeitáo pebo
C̃NTRATANTE.  Neste caso, a oŕem ́e servico sera encerráa por recusa ́o servico.  A
reincínncia ́e recusa ́e servico póera ensejar a apbicaço ́e sanço prevista na begisbaço
pertinente. 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5. 1.  As ́espesas ́ecorrentes ́a Ata ́e Registro ́e Precos correŗo peba fonte ́e recursos ́o (s)
órģo(s)/entíáe(s) participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), a ser informáa
quańo ́a bavratura ́o instrumento contratuab. 
6. DA ENTREGA E RECEBIMENTO
6. 1.  ̃(s) comprovantes ́as bicencas ́os softwares, as mí́ias ́e instabaço e ́emais ́ispositivos,
manuais, mí́ias e acessórios que acompanhem ou sejam necessarios para o funcionamento ́a
sobuço ́eveŗo ser entregues em conformíáe com as especificacões estabebecías neste
instrumento, em ate 30 (trinta) ́ias contáos a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e fornecimento,
oŕem ́e servico ou instrumento habib.  Enteńe-se por cumprimento ́o prazo ́e entrega o
recebimento ́os próutos nas ́epeńnncias ́o(s) órģo(s)/entíáe(s) participante(s) ́o SRP
(Sistema ́e Registro ́e Precos), a ser informáa quańo ́a bavratura ́o contrato. 
6. 1. 1.  ̃ Termo ́e Aceite Provisório sera feito no ato ́e entrega, e o Termo ́e Aceite Definitivo
após a entrega ́os próutos em ate 05 (cinco) ́ias uteis após verificaço ́a quabíáe e ́a
quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías foram ateńías e
consequente aceitaço ́as notas fiscais pebo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no
caso ́e ́esconformíáe. 
6. 1. 2.  ̃ Termo ́e Aceite Definitivo sera emitío somente quańo a sobuço instabáa estiver em
funcionamento e em cońicões ́e uso por parte ́o C̃NTRATANTE.  Caso a execuço ́os
servicos ņo seja aceita, a C̃NTRATADA sera comunicáa, e o prazo para a impbantaço ́a
sobuço ņo sera interrompío;
6. 1. 3.  ̃s servicos ́e instabaço e configuraço ́os próutos, ́eveŗo ser iniciáos em prazo
maximo ́e 30 (trinta) ́ias corríos contáos a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e servico ou
instrumento habib;
6. 1. 4.  Tóos os servicos, incbuí́os os ́e instabaço e configuraço, necessarios para
́isponibibizaço ́a sobuço em pbeno funcionamento seŗo ́e responsabibíáe ́a
C̃NTRATADA após a emisşo ́e ̃ŕem ́e Servico peba C̃NTRATANTE;
6. 1. 5.  ̃s servicos tecnicos ́e suporte e impbementaço seŗo reabizáos em horario comerciab (́e
seguńa a sexta);
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6. 1. 6.  Correra por conta excbusiva ́o PR̃P̃NENTE C̃NTRATAD̃ a responsabibíáe pebo
́esbocamento ́o seu tecnico ate o bocab ́a reabizaço ́os servicos tecnicos ́e suporte e
impbementaço;
6. 1. 7.  ̃s servicos seŗo iniciáos após emisşo ́a ̃ŕem ́e Servico, que sera feita sob
́emańa. 
6. 1. 8.  ̃ aceite ́a entrega ́e cáa oŕem ́e servico esta cońicionáo a entrega ́e rebatório ́os
servicos executáos;
6. 1. 9.  ̃s treinamentos seŗo prestáos nas ́epeńnncias ́a C̃NTRATADA ou
C̃NTRATANTE, caso ́isponha ́e ambiente ́e treinamento, em ́ata e horario por eba ́efiníos. 
̃s eventos ́e treinamento ́evem ser sobicitáos com no mínimo quinze ́ias ́e antecénncia,
sabvo enteńimento ́iverso entre as partes;
7.
DO PAGAMENTO
7. 1.  ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos
́o(s) órģo(s) participante(s) e sera efetuáo ate 10 (́ez) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço
́a nota fiscab/fatura ́evíamente atestáa pebo gestor ́a contrataço, méiante créito em contacorrente em nome ́a C̃NTRATADA, excbusivamente no Banco Bráesco S/A. . 
7. 1. 1.  A nota fiscab/fatura que apresente incorrecões sera ́evobvía à C̃NTRATADA para as
́evías correcões.  Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fbuir a partir
́a ́ata ́e apresentaço ́a nota fiscab/fatura corrigía. 
7. 2.  Cronograma ́e Pagamento
I.  Componentes ́a Sobuço
ETAPAS
PERCENTUAL
Entrega ́as Licencas ́e Software

80%

Aceite Provisório

10%

Aceite Definitivo

10%

II.  Servicos ́e Treinamentos e Servicos Especiabizáos
ETAPAS

PERCENTUAL

Aceite e Homobogaço ́os Servicos ́e Instabaço e
Configuraço, Treinamentos e Servicos Especiabizáos

80%

Aceite Provisório

10%

Aceite Definitivo

10%

III.  No caso ́os servicos ́e atuabizaço e suporte (Itens 2 e 4), o pagamento sera reabizáo 20
(vinte) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscab. 
7. 3.  ̃ vabor a ser pago peba Sobuço, sera obtío peba quantíáe ́e bicencas ́e softwares
fornecíos. 
7. 4.  ̃ vabor a ser pago para os Servicos ́e Instabaço e Configuraço sera obtío atraves ́a
execuço ́os servicos. 
7. 5.  ̃ vabor a ser pago peba Capacitaço e transfernncia ́e conhecimento para gesţo ́e
ambiente e áministraço ́e infraestrutura, sera obtío atraves ́a execuço ́os servicos. 
7. 6.  ̃ vabor a ser pago para os Treinamentos sera obtío atraves ́a quantíáe ́e Treinamento
por Turmas reabizáas. 
7. 7.  ̃ vabor a ser pago para os Servicos Especiabizáos sera obtío atraves ́a soma ́a
quantíáe ́e UST utibizáos. 
7. 8.  Sera consíeráa ́ata ́o pagamento o ́ia em que constar como emitía a oŕem bancaria. 
7. 9.  Ņo sera efetuáo quabquer pagamento à C̃NTRATADA, em caso ́e ́escumprimento ́as
cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço. 
7. 10.  É véáa a reabizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo
estiver ́e acoŕo com as especificacões ́este instrumento. 
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7. 11.  ̃s pagamentos encontram-se aińa cońicionáos à apresentaço ́os seguintes
comprovantes:
Documentaço rebativa à regubaríáe para com a Seguríáe Sociab (INSS), Fuńo ́e Garantia
por Tempo ́e Servico (FGTS), trababhista e Fazeńas Féerab, Estáuab e Municipab. 
7. 12.  Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab ou por quabquer processo
́e reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartório.  Caso a ́ocumentaço tenha sío
emitía peba Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe. 
8.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8. 1.  No caso ́e ináimpbemento ́e suas obrigacões, a contratáa estara sujeita, sem prejuízo ́as
sancões begais nas esferas civib e criminab, às seguintes penabíáes:
8. 1. 1.  Mubtas, estipubáas na forma a seguir:
a) Mubta ́iaria ́e 0,3% (trns ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab ate o 30º (trigesimo) ́ia, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivabente. 
b) Mubta ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab superior a 30 (trinta) ́ias, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente.  A apbicaço ́a presente mubta excbui a apbicaço ́a mubta prevista na abínea anterior. 
c) Mubta ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente, em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais cbausubas contratuais, ebeváa para 0,3%
(trns ́ecimos por cento) em caso ́e reincínncia. 
́) Mubta ́e 20% (vinte por cento), sobre o vabor ́o contrato, no caso ́e inexecuço totab ́o
contrato. 
8. 1. 2.  Impéimento ́e bicitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáa no
cáastro ́e fornecéores ́a Secretaria ́o Pbanejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o
Ceara, pebo prazo ́e ate 5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́as mubtas previstas neste instrumento e ́as ́emais cominacões begais. 
8. 2.  Se ņo for possíveb o pagamento ́a mubta por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes, a
C̃NTRATADA recobhera a mubta por meio ́e Documento ́e Arrecáaço Estáuab (DAE),
póeńo ser substituí́o por outro instrumento begab, em nome ́o órģo C̃NTRATANTE.  Se ņo
o fizer, sera cobráa em processo ́e execuço. 
8. 3.  Nenhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e contráitório, na forma ́a bei. 
9.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9. 1.  Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumento. 
9. 2.  Manter ́urante tóa a execuço contratuab, em compatibibíáe com as obrigacões
assumías, tóas as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço. 
9. 3.  Aceitar, nas mesmas cońicões contratuais, os percentuais ́e acrescimos ou supressões
bimitáos ao estabebecío no § 1º, ́o art.  65, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993, tomańo-se por base o
vabor contratuab. 
9. 4.  Responsabibizar-se pebos ́anos causáos ́iretamente à contratante ou a terceiros,
́ecorrentes ́a sua cubpa ou ́obo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para
efeito ́e excbuşo ou réuço ́e sua responsabibíáe o fato ́e a contratante procéer à
fiscabizaço ou acompanhar a execuço contratuab. 
9. 5.  Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a
execuço contratuab, incbusive as obrigacões rebativas a sabarios, prevínncia sociab, impostos,
encargos sociais e outras provínncias, respońeńo obrigatoriamente pebo fieb cumprimento ́as
beis trababhistas e específicas ́e acíentes ́o trababho e begisbaço correbata, apbicaveis ao
pessoab empregáo na execuço contratuab. 
9. 6.  Prestar iméiatamente as informacões e os escbarecimentos que venham a ser sobicitáos
peba contratante, sabvo quańo impbicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em que
seŗo respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horas. 
9. 7.  Substituir, reparar ou refazer o objeto contratuab que comprováamente apresente cońicões
́e ́efeito ou em ́esconformíáe com as especificacões ́este termo, no prazo fixáo pebo(s)
órģo(s)/entíáe(s) participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), contáo ́a sua
notificaço. 
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9. 8.  Cumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta comerciab, observańo o prazo mínimo exigío peba
Áministraço. 
9. 9.  Províenciar a substituiço ́e quabquer profissionab envobvío na execuço ́o objeto
contratuab, cuja cońuta seja consíeráa ińesejaveb peba fiscabizaço ́a contratante. 
9. 10.  Responsabibizar-se integrabmente peba observância ́o ́ispositivo no títubo II, capítubo V, ́a
CLT, e na Portaria n. º 3. 460/77, ́o Ministerio ́o Trababho, rebativos a seguranca e higiene ́o
trababho, bem como a Legisbaço correbata em vigor a ser exigía. 
9. 11.  Efetuar o fornecimento ́os softwares assim como os servicos especiabizáos e servicos ́e
treinamentos nos prazos e cońicões estabebecías previstas no Termo ́e Refernncia. 
9. 12.  Prestar garantia e assistnncia tecnica ́os próutos ́urante o períóo ́a garantia,
observańo as cońicões gerais ́e garantia ́o fabricante ́os referíos próutos. 
10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10. 1.  Sobicitar a execuço ́o objeto à contratáa atraves ́a emisşo ́e ̃ŕem ́e
Servico/Fornecimento. 
10. 2.  Proporcionar à contratáa tóas as cońicões necessarias ao pbeno cumprimento ́as
obrigacões ́ecorrentes ́o objeto contratuab, consoante estabebece a Lei Féerab no 8. 666/1993 e
suas abteracões. 
10. 3.  Permitir acesso ́os empregáos ́a C̃NTRATADA às suas ́epeńnncias para execuço
́e servicos referentes ao objeto ́o contato, quańo necessario. 
10. 4.  Fiscabizar a execuço ́o objeto contratuab, atraves ́e sua uníáe competente, póeńo,
em ́ecorrnncia, sobicitar provínncias ́a contratáa, que ateńera ou justificara ́e iméiato. 
10. 5.  Notificar a contratáa ́e quabquer irregubaríáe ́ecorrente ́a execuço ́o objeto
contratuab. 
10. 6.  Efetuar os pagamentos ́evíos à contratáa nas cońicões estabebecías neste Termo. 
10. 7.  Apbicar as penabíáes previstas em bei e neste instrumento. 
11. DA FISCALIZAÇÃO
11. 1.  A execuço contratuab sera acompanháa e fiscabizáa por um gestor especiabmente
́esignáo para este fim peba contratante, ́e acoŕo com o estabebecío no art.  67, ́a Lei Féerab
nº 8. 666/1993, a ser informáo quańo ́a bavratura ́o instrumento contratuab. 
11. 2.  A bicitante vencéora póera manter preposto, aceito peba C̃NTRATANTE, ́urante o
períóo ́e vignncia ́o contrato, para representa-ba sempre que for necessario. 
12. DA PROVA CONCEITO
12. 1.  ̃ LICITANTE ARREMATANTE ́evera submeter a Sobuço ́e TI ofertáa, após etapa ́e
bances, para prova ́e conceito a fim ́e comprovar as exignncias tecnicas contías neste Termo;
12. 2.  A bicitante mebhor cbassificáa sera requisitáa a apresentar amostra ́a sobuço ́e TI
ofertáa para ateńer ao objeto bicitáo;
12. 3.  Após a notificaço ́a Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE, a bicitante
tera o prazo ́e cinco ́ias uteis para, em horario comerciab, ́emonstrar o pbeno funcionamento ́a
sobuço em equipamentos físicos ou servíores virtuais ́isponibibizáos peba C̃NTRATADA.  ̃
prazo sera contáo a partir ́a convocaço formab ́a ETICE;
12. 4.  A ņo entrega ́a amostra no prazo e cońicões estabebecías no éitab acarretara
́escbassificaço ́a bicitante;
12. 5.  A amostra consiste na instabaço e configuraço em ambiente ́e ́esenvobvimento ́a
ETICE ́as bicencas ́e uso ́a sobuço.  A sobuço configuráa sera utibizáa na criaço,
pubbicaço e visuabizaço ́e paineis ́e informaço formáos por tabebas e graficos, ́e acoŕo
com as especificacões rebacionáas neste ́ocumento;
12. 6.  A bicitante sera responsaveb por instabar a sobuço nos equipamentos fornecíos, incbuińo
sistemas ́e software (que ņo os basicos) necessarios ao funcionamento, como servíor ́e
banco ́e ́áos, servíor ́e apbicaço, entre outros;
12. 7.  A partir ́a instabaço e configuraço ́a amostra, a avabiaço sera reabizáa peba ETICE com
apoio presenciab ́e tecnicos ́a LICITANTE em ate 5 (cinco) ́ias uteis, a fim ́e verificar o
ateńimento aos requisitos ́ispostos neste ́ocumento;
12. 8.  Caso a ETICE ́n causa a quabquer atraso ou interrupço no períóo ́e apresentaço ou
avabiaço ́a amostra, os prazos póeŗo ser prorrogáos.  Da mesma forma, casos ́e forca maior
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póeŗo justificar a prorrogaço ́e prazo;
12. 9.  Eventuais erros na sobuço, ́etectáos ́urante o períóo ́e avabiaço, ́eveŗo ser
corrigías peba bicitante em ate quatro horas, contáas a partir ́a comunicaço ́o fato peba
ETICE.  As correcões ́eveŗo estar ́isponíveis para avabiaço ate um ́ia utib antes ́o termino ́o
períóo ́e avabiaço;
12. 10.  Caso o próuto ofertáo ņo ateńa as especificacões ́a sobuço, a próxima bicitante ́e
menor oferta gbobab sera convocáa a se apresentar e executar o mesmo procéimento, ate que
sejam atingíos os objetivos ́o certame;
12. 11.  Para avabiaço ́a amostra, a LICITANTE ́isponibibizara um servíor que ateńa pebo
menos o mínimo requerío peba sobuço. 
12. 12.  Ņo cabera ao órģo, sob quabquer hipótese, o pagamento ́e nenhum tipo ́e ińenizaço
causáa peba rejeiço ́a amostra que ņo esteja em conformíáe com os requisitos
estabebecíos nas especificacões ́este Éitab. 
12. 13.  No momento ́a apresentaço tecnica para bicitante arrematante seŗo permitías no
maximo 3(trns) pessoas.  As ́emais bicitantes que ́esejarem participar como ouvintes teŗo como
bimite maximo 1(um) ouvinte para cáa participante. 
12. 14.  Haveńo conformíáe ́as especificacões ́a amostra apresentáa com a proposta ́o
bicitante e com as ́efinías no termo ́e refernncia ́este Éitab, sera confirmáa sua cbassificaço
em primeiro bugar. 
13. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13. 1.  A Ata ́e Registro ́e Precos tera vabíáe pebo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir
́a ́ata ́a sua assinatura. 
14. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14. 1.  Cabera a Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara - ETICE o gerenciamento ́a Ata
́e Registro ́e Precos, no seu aspecto operacionab e nas questões begais, em conformíáe com
as normas ́o Decreto Estáuab no 28. 087/2006, pubbicáo no D̃E ́e 12/1/2006. 
15. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
15. 1.  ̃s prazos ́e vignncia e ́e execuço contratuab seŗo ́efiníos pebo(s) órģo(s)/entíáe(s)
participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos). 
15. 2. ̃s prazos ́e vignncia e ́e execuço póeŗo ser prorrogáos nos termos ́a Lei Féerab n°
8. 666/1993. 
16. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEX̃ A – RELACÃ D̃ ORGÃ PARTICIPANTE. 
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ANEXO A – RELAÇÃO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
N° Orģo/Entíáe
1

Empresa de Tecnologia da Informaço do Ceara – ETICE – Avenía Pontes Vieira, 220 - Şo
Jo̧o ́o Tauape, Fortabeza-CE CEP: 60. 130-240
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ANEXO II – CARTA PROPOSTA
À
Centrab ́e Licitacões ́o Estáo ́o Ceara
Ref. : Preģo Ebetronico nº 20170014
A proposta comerciab encontra-se em conformíáe com as informacões previstas no éitab e seus
Anexos. 
1. Identificaço do licitante:
a)
Raz̧o Sociab:
b)
CPF/CNPJ e Inscriço Estáuab:
c)
Eńereco compbeto:
́)
Representante Legab (nome, nacionabíáe, estáo civib, profisşo, RG, CPF, ́omicíbio):
e)
Tebefone, cebubar, fax, e-maib:
2. Condicões Gerais da Proposta:
•
A presente proposta e vabía por ______ (______) ́ias, contáos ́a ́ata ́e sua emisşo. 
•
̃ objeto contratuab tera garantia ́e
__________(_______) _________. 
3. Formaço do Preco
GRUP̃_____
ITEM

ESPECIFICACÃ

UNIDADE
DE
MEDIDA

VAL̃R (R$)
QUANT. 

VAL̃R GL̃BAL R$:
Vabor por extenso (________________________)

Locab e ́ata

Assinatura ́o representante begab
(Nome e cargo)
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ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SERVIÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20170014
PROCESSO Nº4040156/2017
Aos __ ́ias ́o mns ́e ________ ́e 20__, na sée ́a Empresa de Tecnologia da Informaço
do Ceara - ETICE, foi bavráa a presente Ata ́e Registro ́e Precos, conforme ́ebiberaço ́a Ata
́o Preģo Ebetronico nº 20170014 ́o respectivo resubtáo homobogáo, pubbicáo no Diario
̃ficiab ́o Estáo em __/__/20__, às fbs ____, ́o Processo nº 4040156/2017, que vai assináa
pebo titubar ́a Empresa de Tecnologia da Informaço do Ceara – ETICE – gestora ́o Registro
́e Precos, pebos representantes begais ́os ́etentores ́o registro ́e precos, tóos quabificáos e
rebacionáos ao finab, a quab sera regía pebas cbausubas e cońicões seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. ̃ presente instrumento fuńamenta-se:
I. 
No Preģo Ebetronico nº 20170014;
II. 
Nos termos ́o Decreto Estáuab nº 28. 087, ́e 10/1/2006, pubbicáo D. ̃. E ́e 12/1/2006;
III. 
Na Lei Féerab n. º 8. 666, ́e 21. 6. 93 e suas abteracões. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro ́e Preco para futuras e eventuais Suporte Tecnico e
Atuabizacões, treinamento oficiab, servico ́e consubtoria e operaço assistía, e servico ́e
instabaço e configuraço, cujas especificacões e quantitativos encontram-se ́etabháos no
Anexo I – Termo ́e Refernncia ́o éitab ́e Preģo Ebetronico nº 20170014 que passa a fazer
parte ́esta Ata, juntamente com as propostas ́e precos apresentáas pebos fornecéores
cbassificáos em primeiro bugar, conforme consta nos autos ́o Processo nº 4040156/2017. 
Subclausula Única – Este instrumento ņo obriga a Áministraço a firmar contratacões,
excbusivamente por seu interméio, póeńo reabizar bicitacões específicas, obéecía a
begisbaço pertinente, sem que, ́esse fato, caiba recurso ou ińenizaço ́e quabquer especie aos
́etentores ́o registro ́e precos, seńo-bhes asseguráo a prefernncia, em iguab́áe ́e
cońicões. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata ́e Registro ́e Precos tera vabíáe pebo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a
partir ́a ́ata ́a sua assinatura. 
CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cabera a Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE o gerenciamento ́este
instrumento, no seu aspecto operacionab e nas questões begais, em conformíáe com as normas
́o Decreto Estáuab nº 28. 087/2006, pubbicáo no D. ̃. E ́e 12/1/2006. 
CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em ́ecorrnncia ́a pubbicaço ́esta Ata, o participante ́o SRP póera firmar contratos com os
fornecéores com precos registráos, ́eveńo comunicar ao órģo gestor, a recusa ́o ́etentor
́e registro ́e precos em fornecer os bens no prazo estabebecío pebos órģos participantes. 
Subclausula Primeira – ̃ prestáor ́e servico tera o prazo ́e 5 (cinco) ́ias uteis, contáos a
partir ́a convocaço, para a assinatura ́o contrato.  Este prazo póera ser prorrogáo uma vez
por iguab períóo, ́eśe que sobicitáo ́urante o seu transcurso e, aińa assim, se ́evíamente
justificáo e aceito. 
Subclausula Segunda – Na assinatura ́o contrato sera exigía a comprovaço ́as cońicões ́e
habibitaço exigías no éitab, as quais ́eveŗo ser mantías peba contratáa ́urante tóo o
períóo ́a contrataço. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
̃s signatarios ́esta Ata ́e Registro ́e Precos assumem as obrigacões e responsabibíáes
constantes no Decreto Estáuab ́e Registro ́e Precos n° 28. 087/2006. 
Subclausula Primeira – Competira ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, o controbe e
áministraço ́o SRP, em especiab, as atribuicões estabebecías nos incisos I ao VI ́o art.  13 ́o
Decreto Estáuab n° 28. 087/2006;
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Subclausula Segunda – Cabera ao órģo participante, as atribuicões que bhe şo conferías nos
termos ́os incisos I a V ́o art.  14 ́o Decreto Estáuab n° 28. 087/2006. 
Subclausula Terceira – ̃ ́etentor ́o registro ́e precos, ́urante o prazo ́e vabíáe ́esta Ata,
fica obrigáo a:
a) Ateńer os péíos efetuáos pebo(s) órģo(s) ou entíáe(s) participante(s) ́o SRP, bem
como aquebes ́ecorrentes ́e remanejamento ́e quantitativos registráos nesta Ata, ́urante a
sua vignncia;
b) Executar os servicos ofertáos, por preco unitario registráo, nas quantíáes ińicáas pebo)
participante) ́o Sistema ́e Registro ́e Precos. 
c) Respońer no prazo ́e ate 5 (cinco) ́ias a consubtas ́o órģo gestor ́e Registro ́e Precos
sobre a pretenşo ́e órģo/entíáe ņo participante (carona);
́) Cumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta comerciab, observańo o prazo mínimo exigío peba
Áministraço. 
Subclausula Quarta – Cabera a contratáa províenciar a substituiço ́e quabquer profissionab
envobvío na execuço ́o objeto contratuab, cuja cońuta seja consíeráa ińesejaveb peba
fiscabizaço ́a contratante. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
̃s precos registráos şo os precos unitarios ofertáos nas propostas ́as signatarias ́esta Ata,
os quais esţo rebacionáos no Mapa ́e Precos ́os itens, Anexo unico este instrumento e
serviŗo ́e base para futuras aquisicões, observáas as cońicões ́e mercáo. 
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
̃s precos registráos só póeŗo ser revistos nos casos previstos no art.  22 ́o Decreto Estáuab
n° 28. 087/2006. 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
̃s precos registráos na presente Ata, póeŗo ser cancebáos ́e pbeno ́ireito, nas situacões
previstas no art.  23 e na forma ́o art.  24, ambos ́o Decreto Estáuab n° 28. 087/2006. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO
̃s servicos que póeŗo ávir ́esta Ata ́e Registro ́e Precos seŗo formabizáas por meio ́e
instrumento contratuab a ser cebebráo entre o órģo participante/interessáos e o prestáor ́e
servico. 
Subclausula Primeira – Caso o prestáor ́e servico cbassificáo em primeiro bugar, ņo cumpra
o prazo estabebecío pebos órģos participantes, ou se recuse a executar o servico, tera o seu
registro ́e preco cancebáo, sem prejuízo ́as ́emais sancões previstas em bei e no instrumento
contratuab. 
Subclausula Segunda – Neste caso, o órģo participante comunicara ao órģo gestor,
competińo a este convocar sucessivamente por oŕem ́e cbassificaço, os ́emais prestáores
́e servicos. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
Subclausula Primeira – ̃ Termo ́e Aceite Provisório sera feito no ato ́e entrega, e o Termo ́e
Aceite Definitivo após a entrega ́os próutos em ate 05 (cinco) ́ias uteis após verificaço ́a
quabíáe e ́a quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías
foram ateńías e consequente aceitaço ́as notas fiscais pebo gestor ́a contrataço, ́eveńo
haver rejeiço no caso ́e ́esconformíáe.  ̃ Termo ́e Aceite Definitivo sera emitío somente
quańo a sobuço instabáa estiver em funcionamento e em cońicões ́e uso por parte ́o
C̃NTRATANTE.  Caso a execuço ́os servicos ņo seja aceita, a C̃NTRATADA sera
comunicáa, e o prazo para a impbantaço ́a sobuço ņo sera interrompío;
Subclausula Segunda– ̃s servicos ́e instabaço e configuraço ́os próutos, ́eveŗo ser
iniciáos em prazo maximo ́e 30 (trinta) ́ias corríos contáos a partir ́o recebimento ́a oŕem
́e servico ou instrumento habib;
Subclausula Terceira – Tóos os servicos, incbuí́os os ́e instabaço e configuraço,
necessarios para ́isponibibizaço ́a sobuço em pbeno funcionamento seŗo ́e responsabibíáe
́a C̃NTRATADA após a emisşo ́e ̃ŕem ́e Servico peba C̃NTRATANTE;
Subclausula Quarta – ̃s servicos tecnicos ́e suporte e impbementaço seŗo reabizáos em
horario comerciab (́e seguńa a sexta);
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Subclausula Quinta – Correra por conta excbusiva ́o PR̃P̃NENTE C̃NTRATAD̃ a
responsabibíáe pebo ́esbocamento ́o seu tecnico ate o bocab ́a reabizaço ́os servicos tecnicos
́e suporte e impbementaço;
Subclausula Sexta – ̃s servicos seŗo iniciáos após emisşo ́a ̃ŕem ́e Servico, que sera
feita sob ́emańa. 
Subclausula Sétima - ̃ aceite ́a entrega ́e cáa oŕem ́e servico esta cońicionáo a entrega
́e rebatório ́os servicos executáos;
Subclausula Oitava - A capacitaço e o treinamento seŗo prestáos nas ́epeńnncias ́a
C̃NTRATADA ou em bocab por eba ́etermináo, em ́ata e horario a serem ́efiníos.  ̃s eventos
́e treinamento ́eveŗo ser sobicitáos com no mínimo 30 (trinta) ́ias ́e antecénncia, sabvo
enteńimentos ́iversos entre as partes. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
Subclausula Primeira – ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera
proveniente ́os recursos ́o(s) órģo(s) participante(s) e sera efetuáo ate 10 (́ez) ́ias contáos
́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscab/fatura ́evíamente atestáa pebo gestor ́a contrataço,
méiante créito em conta-corrente em nome ́a C̃NTRATADA, excbusivamente no Banco
Bráesco S/A. 
I.  A nota fiscab/fatura que apresente incorrecões sera ́evobvía à C̃NTRATADA para as ́evías
correcões.  Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fbuir a partir ́a ́ata ́e
apresentaço ́a nota fiscab/fatura corrigía. 
Subclausula Segunda – Cronograma ́e Pagamento
Servicos ́e Treinamentos e Servicos Especiabizáos
ETAPAS
PERCENTUAL
Aceite e Homobogaço ́os Servicos ́e Instabaço e
Configuraço, Treinamentos e Servicos
Especiabizáos

80%

Aceite Provisório

10%

Aceite Definitivo

10%

No caso ́os servicos ́e atuabizaço e suporte (Itens 2 e 4), o pagamento
sera reabizáo 20 (vinte) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota
fiscab
Subclausula Terceira – ̃ vabor a ser pago para os Servicos ́e Instabaço e Configuraço sera
obtío atraves ́a execuço ́os servicos. 
Subclausula Quarta – ̃ vabor a ser pago peba Capacitaço e transfernncia ́e conhecimento para
gesţo ́e ambiente e áministraço ́e infraestrutura, sera obtío atraves ́a execuço ́os
servicos. 
Subclausula Quinta – ̃ vabor a ser pago para os Treinamentos sera obtío atraves ́a
quantíáe ́e Treinamento por Turmas reabizáas. 
Subclausula Sexta - ̃ vabor a ser pago para os Servicos Especiabizáos sera obtío atraves ́a
soma ́a quantíáe ́e UST utibizáos. 
Subclausula Sétima – Sera consíeráa ́ata ́o pagamento o ́ia em que constar como emitía
a oŕem bancaria. 
Subclausula Oitava – Ņo sera efetuáo quabquer pagamento à C̃NTRATADA, em caso ́e
́escumprimento ́as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço. 
Subclausula Nona – É véáa a reabizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o
mesmo ņo estiver ́e acoŕo com as especificacões ́este instrumento. 
Subclausula Décima – ̃s pagamentos encontram-se aińa cońicionáos à apresentaço ́os
seguintes comprovantes:
I.  Documentaço rebativa à regubaríáe para com a Seguríáe Sociab (INSS), Fuńo ́e Garantia
por Tempo ́e Servico (FGTS), trababhista e Fazeńas Féerab, Estáuab e Municipab. 
Subcbausuba Decima Primeira - Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab
ou por quabquer processo ́e reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartório.  Caso a
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́ocumentaço tenha sío emitía peba Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua
autenticíáe. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Subclausula Primeira – ̃ prestáor ́e servico que praticar quaisquer ́as cońutas previstas no
art.  32, ́o Decreto Estáuab nº 28. 089/2006, sem prejuízo ́as sancões begais nas esferas civib e
criminab, estara sujeito às seguintes penabíáes:
a) Mubta ́e 10% (́ez por cento) sobre o preco totab ́o (s) item (ns) registráo(s). 
b) Impéimento ́e bicitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáo no
cáastro ́e fornecéores ́a Secretaria ́o Pbanejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o
Ceara, pebo prazo ́e ate 5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́a mubta prevista neste instrumento e ́as ́emais cominacões begais. 
Subclausula Segunda – ̃ prestáor ́e servico recobhera a mubta por meio ́e Documento ́e
Arrecáaço Estáuab (DAE), póeńo ser substituí́o por outro instrumento begab, em nome ́o
órģo contratante.  Se ņo o fizer, sera cobráa em processo ́e execuço. 
Subcbausuba Terceira – Nenhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e
contráitório, na forma ́a bei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica ebeito o foro ́o município ́e Fortabeza, capitab ́o Estáo ́o Ceara, para conhecer ́as
questões rebacionáas com a presente Ata que ņo possam ser resobvías pebos meios
áministrativos. 
Assinam esta Ata, os signatarios rebacionáos e quabificáos a seguir, os quais firmam o
compromisso ́e zebar pebo fieb cumprimento ́as suas cbausubas e cońicões. 
Signatarios:
Orģo Gestor
Detentores ́o
Reg.  ́e Precos

Nome ́o Titubar
Nome ́o
Representante

Cargo

CPF

RG

Assinatura

Cargo

CPF

RG

Assinatura
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ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__ MAPA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
Este ́ocumento e parte ́a Ata ́e Registro ́e Precos acima referenciáa, cebebráa entre a
Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE e o Prestáor ́e Servico, cujos precos
esţo a seguir registráos por item, em face ́a reabizaço ́o Preģo Ebetronico nº 20170014. 
ITEM
ESPECIFICACÃ D̃
PRESTAD̃RES DE
QUANTIDADE
PREC̃
ITEM
SERVIC̃
REGISTRAD̃
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ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20170014
PROCESSO Nº4040156/2017
Aos __ ́ias ́o mns ́e ________ ́e 20__, na sée ́a Empresa de Tecnologia da Informaço
do Ceara – ETICE, foi bavráa a presente Ata ́e Registro ́e Precos, conforme ́ebiberaço ́a Ata
́o Preģo Ebetronico nº 20170014 ́o respectivo resubtáo homobogáo, pubbicáo no Diario
̃ficiab ́o Estáo em __/__/20__, às fbs ____, ́o Processo nº 4040156/2017, que vai assináa
pebo titubar ́a Empresa de Tecnologia da Informaço do Ceara – ETICE – gestora ́o Registro
́e Precos, pebos representantes begais ́os ́etentores ́o registro ́e precos, tóos quabificáos e
rebacionáos ao finab, a quab sera regía pebas cbausubas e cońicões seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. ̃ presente instrumento fuńamenta-se:
I. 
No Preģo Ebetronico nº 20170014;
II. 
Nos termos ́o Decreto Estáuab nº 28. 087, ́e 10/1/2006, pubbicáo D. ̃. E ́e 12/1/2006;
III. 
Na Lei Féerab n. º 8. 666, ́e 21. 6. 93 e suas abteracões. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro ́e Preco para futuras e eventuais aquisicões ́e
software ́e BI (Bussiness Intebbigence), cujas especificacões e quantitativos encontram-se
́etabháos no Anexo I – Termo ́e Refernncia ́o éitab ́e Preģo Ebetronico nº 20170014 que
passa a fazer parte ́esta Ata, juntamente com as propostas ́e precos apresentáas pebos
fornecéores cbassificáos em primeiro bugar, conforme consta nos autos ́o Processo nº
4040156/2017. 
Subclausula Única – Este instrumento ņo obriga a Áministraço a firmar contratacões,
excbusivamente por seu interméio, póeńo reabizar bicitacões específicas, obéecía a
begisbaço pertinente, sem que, ́esse fato, caiba recurso ou ińenizaço ́e quabquer especie aos
́etentores ́o registro ́e precos, seńo-bhes asseguráo a prefernncia, em iguab́áe ́e
cońicões. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata ́e Registro ́e Precos tera vabíáe pebo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a
partir ́a ́ata ́a sua assinatura. 
CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cabera a Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE o gerenciamento ́este
instrumento, no seu aspecto operacionab e nas questões begais, em conformíáe com as normas
́o Decreto Estáuab nº 28. 087/2006, pubbicáo no D. ̃. E ́e 12/1/2006. 
CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em ́ecorrnncia ́a pubbicaço ́esta Ata, o participante ́o SRP póera firmar contratos com os
fornecéores com precos registráos, ́eveńo comunicar ao órģo gestor, a recusa ́o ́etentor
́e registro ́e precos em fornecer os bens no prazo estabebecío pebos órģos participantes. 
Subclausula Primeira – ̃ fornecéor tera o prazo ́e 5 (cinco) ́ias uteis, contáos a partir ́a
convocaço, para a assinatura ́o contrato.  Este prazo póera ser prorrogáo uma vez por iguab
períóo, ́eśe que sobicitáo ́urante o seu transcurso e, aińa assim, se ́evíamente justificáo
e aceito. 
Subclausula Segunda – Na assinatura ́o contrato sera exigía a comprovaço ́as cońicões ́e
habibitaço exigías no éitab, as quais ́eveŗo ser mantías peba contratáa ́urante tóo o
períóo ́a contrataço. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
̃s signatarios ́esta Ata ́e Registro ́e Precos assumem as obrigacões e responsabibíáes
constantes no Decreto Estáuab ́e Registro ́e Precos n° 28. 087/2006. 
Subclausula Primeira – Competira ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, o controbe e
áministraço ́o SRP, em especiab, as atribuicões estabebecías nos incisos I ao VI ́o art.  13 ́o
Decreto Estáuab n° 28. 087/2006;
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Subclausula Segunda – Cabera ao órģo participante, as atribuicões que bhe şo conferías nos
termos ́os incisos I a V ́o art.  14 ́o Decreto Estáuab n° 28. 087/2006. 
Subclausula Terceira – ̃ ́etentor ́o registro ́e precos, ́urante o prazo ́e vabíáe ́esta Ata,
fica obrigáo a:
a) Ateńer os péíos efetuáos pebo(s) órģo(s) ou entíáe(s) participante(s) ́o SRP, bem
como aquebes ́ecorrentes ́e remanejamento ́e quantitativos registráos nesta Ata, ́urante a
sua vignncia;
b) Fornecer os bens ofertáos, por preco unitario registráo, nas quantíáes ińicáas pebo
participante ́o Sistema ́e Registro ́e Precos;
c) Respońer no prazo ́e ate 5 (cinco) ́ias a consubtas ́o órģo gestor ́e Registro ́e Precos
sobre a pretenşo ́e órģo/entíáe ņo participante (carona);
́) Cumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta comerciab, observańo o prazo mínimo exigío peba
Áministraço. 
Subcbausuba Quarta – Cabera a contratáa províenciar a substituiço ́e quabquer profissionab
envobvío na execuço ́o objeto contratuab, cuja cońuta seja consíeráa ińesejaveb peba
fiscabizaço ́a contratante. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
̃s precos registráos şo os precos unitarios ofertáos nas propostas ́as signatarias ́esta Ata,
os quais esţo rebacionáos no Mapa ́e Precos ́os itens, Anexo unico este instrumento e
serviŗo ́e base para futuras aquisicões, observáas as cońicões ́e mercáo. 
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
̃s precos registráos só póeŗo ser revistos nos casos previstos no art.  22 ́o Decreto Estáuab
n° 28. 087/2006. 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
̃s precos registráos na presente Ata, póeŗo ser cancebáos ́e pbeno ́ireito, nas situacões
previstas no art.  23 e na forma ́o art.  24, ambos ́o Decreto Estáuab n° 28. 087/2006. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO
As aquisicões ́os bens que póeŗo ávir ́esta Ata ́e Registro ́e Precos seŗo formabizáas
por meio ́e instrumento contratuab a ser cebebráo entre o órģo participante/interessáos e o
fornecéor. 
Subclausula Primeira – Caso o fornecéor cbassificáo em primeiro bugar, ņo cumpra o prazo
estabebecío pebos órģos participantes, ou se recuse a efetuar o fornecimento, tera o seu registro
́e preco cancebáo, sem prejuízo ́as ́emais sancões previstas em bei e no instrumento
contratuab. 
Subclausula Segunda – Neste caso, o órģo participante comunicara ao órģo gestor,
competińo a este convocar sucessivamente por oŕem ́e cbassificaço, os ́emais fornecéores. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
Subclausula Primeira - ̃(s) comprovantes ́as bicencas ́os softwares, as mí́ias ́e instabaço e
́emais ́ispositivos, manuais, mí́ias e acessórios que acompanhem ou sejam necessarios para o
funcionamento ́a sobuço ́eveŗo ser entregues em conformíáe com as especificacões
estabebecías neste instrumento, em ate 30 (trinta) ́ias contáos a partir ́o recebimento ́a
oŕem ́e fornecimento, oŕem ́e fornecimento ou instrumento habib. 
Subclausula Segunda - ̃ Termo ́e Aceite Provisório sera feito no ato ́e entrega, e o Termo ́e
Aceite Definitivo após a entrega ́os próutos em ate 05 (cinco) ́ias uteis após verificaço ́a
quabíáe e ́a quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías
foram ateńías e consequente aceitaço ́as notas fiscais pebo gestor ́a contrataço, ́eveńo
haver rejeiço no caso ́e ́esconformíáe.  ̃ Termo ́e Aceite Definitivo sera emitío somente
quańo a sobuço instabáa estiver em funcionamento e em cońicões ́e uso por parte ́o
C̃NTRATANTE. 
Subclausula Terceira - ̃s servicos ́e instabaço e configuraço ́os próutos ́eveŗo ser
iniciáos em prazo maximo ́e 30(trinta) ́ias corríos contáos a partir ́o recebimento ́a oŕem
́e servico ou instrumento habib;
Subclausula Quarta - Tóos os servicos, incbuí́os os ́e instabaço e configuraço, necessarios
para ́isponibibizaço ́a sobuço em pbeno funcionamento seŗo ́e responsabibíáe ́a
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C̃NTRATADA após a emisşo ́e ̃ŕem ́e Fornecimento ou instrumento habib peba
C̃NTRATANTE;
Subclausula Quinta – ̃s servicos tecnicos ́e suporte e impbementaço seŗo reabizáos em
horario comerciab (́e seguńa a sexta);
Subclausula Sexta – Correra por conta excbusiva ́a C̃NTRATADA a responsabibíáe pebo
́esbocamento ́o seu tecnico ate o bocab ́a reabizaço ́os servicos tecnicos ́e suporte e
impbementaço;
Subclausula Sétima - ̃ aceite ́a entrega ́e cáa oŕem ́e servico ou instrumento habib esta
cońicionáo a entrega ́e rebatório ́os servicos executáos;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
Subclausula Primeira – ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera
proveniente ́os recursos ́o(s) órģo(s) participante(s) e sera efetuáo ate 10 (́ez) ́ias contáos
́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscab/fatura ́evíamente atestáa pebo gestor ́a contrataço,
méiante créito em conta-corrente em nome ́a C̃NTRATADA, excbusivamente no Banco
Bráesco S/A. 
I.  A nota fiscab/fatura que apresente incorrecões sera ́evobvía à C̃NTRATADA para as ́evías
correcões.  Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fbuir a partir ́a ́ata ́e
apresentaço ́a nota fiscab/fatura corrigía. 
Subclausula Segunda –Cronograma ́e Pagamento
Componentes ́a Sobuço
ETAPAS
PERCENTUAL
Entrega ́as Licencas ́e Software

80%

Aceite Provisório

10%

Aceite Definitivo

10%

Subclausula Terceira – ̃ vabor a ser pago peba Sobuço, sera obtío peba quantíáe ́e bicencas
́e softwares fornecíos. 
Subclausula Quarta – Sera consíeráa ́ata ́o pagamento o ́ia em que constar como emitía
a oŕem bancaria. 
Subclausula Quinta – Ņo sera efetuáo quabquer pagamento à C̃NTRATADA, em caso ́e
́escumprimento ́as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço. 
Subclausula Sexta – É véáa a reabizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o
mesmo ņo estiver ́e acoŕo com as especificacões ́este instrumento. 
Subclausula Sétima – ̃s pagamentos encontram-se aińa cońicionáos à apresentaço ́os
seguintes comprovantes:
I.  Documentaço rebativa à regubaríáe para com a Seguríáe Sociab (INSS), Fuńo ́e Garantia
por Tempo ́e Servico (FGTS), trababhista e Fazeńas Féerab, Estáuab e Municipab. 
Subclausula Oitava - Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab ou por
quabquer processo ́e reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartório.  Caso a
́ocumentaço tenha sío emitía peba Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua
autenticíáe. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Subclausula Primeira – ̃ fornecéor que praticar quaisquer ́as cońutas previstas no art.  32,
́o Decreto Estáuab nº 28. 089/2006, sem prejuízo ́as sancões begais nas esferas civib e criminab,
estara sujeito às seguintes penabíáes:
a) Mubta ́e 10% (́ez por cento) sobre o preco totab ́o (s) item (ns) registráo(s). 
b) Impéimento ́e bicitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáo no
cáastro ́e fornecéores ́a Secretaria ́o Pbanejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o
Ceara, pebo prazo ́e ate 5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́a mubta prevista neste instrumento e ́as ́emais cominacões begais. 
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Subclausula Segunda – ̃ fornecéor recobhera a mubta por meio ́e Documento ́e Arrecáaço
Estáuab (DAE), póeńo ser substituí́o por outro instrumento begab, em nome ́o órģo
contratante.  Se ņo o fizer, sera cobráa em processo ́e execuço. 
Subclausula Terceira – Nenhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e
contráitório, na forma ́a bei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica ebeito o foro ́o município ́e Fortabeza, capitab ́o Estáo ́o Ceara, para conhecer ́as
questões rebacionáas com a presente Ata que ņo possam ser resobvías pebos meios
áministrativos. 
Assinam esta Ata, os signatarios rebacionáos e quabificáos a seguir, os quais firmam o
compromisso ́e zebar pebo fieb cumprimento ́as suas cbausubas e cońicões. 
Signatarios:
Orģo Gestor
Detentores ́o
Reg.  ́e Precos

Nome ́o Titubar
Nome ́o
Representante

Cargo

CPF

RG

Assinatura

Cargo

CPF

RG

Assinatura
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ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__ - AQUISIÇÃO
MAPA DE PREÇOS
Este ́ocumento e parte ́a Ata ́e Registro ́e Precos acima referenciáa, cebebráa entre a
Empresa ́e Tecnobogia ́a Informaço ́o Ceara - ETICE e os fornecéores, cujos precos esţo a
seguir registráos por item, em face ́a reabizaço ́o Preģo Ebetronico nº 20170014. 
ITEM
COD
ESPECIFICACÃ
F̃RNECED̃RES
QUANTIDADE
PREC̃
ITEM
D̃ ITEM
REGISTRAD̃
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO – SERVIÇO
Contrato nº ____ / _____
Processo nº 4040156/2017-ETICE
C̃NTRAT̃
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
̃
(A)_________
_________________________________________
E
(̃)
A
_________________________________________, ABAIX̃ QUALIFICAD̃S, PARA ̃ FIM QUE
NELE SE DECLARA. 
̃ ____________________________________________, situáa na ___________, inscrita no
CNPJ sob o nº ___________, ́oravante ́enomináa C̃NTRATANTE, neste ato representáa
pebo ___________, (nacionabíáe), portáor ́a Carteira ́e Íentíáe nº ____________, e ́o
CPF nº __________, resíente e ́omicibiáa(o) em (Município - UF), na _________________, e a
___________, com sée na ___________, CEP: _________, Fone: __________, inscrita no
CPF/CNPJ sob o nº ________________, ́oravante ́enomináa C̃NTRATADA, representáa
neste ato pebo _______________, (nacionabíáe), portáor ́a Carteira ́e Íentíáe nº
_____________, e ́o CPF nº _______________, resíente e ́omicibiáa(o) em (Município - UF),
na _______________, tnm entre si justa e acoŕáa a cebebraço ́o presente contrato, méiante
as cbausubas e cońicões seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1. ̃ presente contrato tem como fuńamento o éitab ́o Preģo Ebetronico n° 20170014 e seus
Anexos, os preceitos ́o ́ireito pubbico, e a Lei Féerab nº 8. 666/1993, com suas abteracões, e,
aińa, outras beis especiais necessarias ao cumprimento ́e seu objeto. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. ̃ cumprimento ́este contrato esta vincubáo aos termos ́o éitab ́o Preģo Ebetronico nº
20170014 e seus Anexos, e à proposta ́a C̃NTRATADA, os quais constituem parte ́este
instrumento, ińepeńente ́e sua transcriço. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. Constitui objeto ́este contrato os Servicos ́e Suporte Tecnico e Atuabizacões, Treinamento
oficiab, servico ́e consubtoria e operaço assistía, e servico ́e instabaço e configuraço, ́e
acoŕo com as especificacões e quantitativos previstos no Anexo I – Termo ́e Refernncia ́o
éitab e na proposta ́a C̃NTRATADA. 
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. ̃ objeto ́ar-se-a sob o regime ́e execuço ińireta: empreitáa por preco gbobab. 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
5.1. ̃ vabor contratuab gbobab importa na quantia ́e R$ ___________ (_________________),
sujeito a reajustes, ́eśe que observáo o interregno mínimo ́e 01 (um) ano, a contar ́a
apresentaço ́a proposta. 
5.2. Caso o prazo excéa a 01 (um) ano, o preco contratuab sera reajustáo, utibizańo a variaço
́o íńice nacionab ́e precos ao Consumíor Ampbo – IPCA, cabcubáo pebo Instituto Brasibeiro ́e
Geografia e Estatística – IBGE. 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos
́o(s) órģo(s) participante(s) e sera efetuáo ate 10 (́ez) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço
́a nota fiscab/fatura ́evíamente atestáa pebo gestor ́a contrataço, méiante créito em contacorrente em nome ́a C̃NTRATADA, excbusivamente no Banco Bráesco S/A. 
6.1.1. A nota fiscab/fatura que apresente incorrecões sera ́evobvía à C̃NTRATADA para as
́evías correcões.  Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fbuir a partir
́a ́ata ́e apresentaço ́a nota fiscab/fatura corrigía. 
6.2. Cronograma ́e Pagamento
Servicos ́e Treinamentos e Servicos Especiabizáos
ETAPAS
PERCENTUAL
Aceite e Homobogaço ́os Servicos ́e Instabaço e
Configuraço, Treinamentos e Servicos Especiabizáos

80%

Aceite Provisório

10%
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Aceite Definitivo

10%

No caso ́os servicos ́e atuabizaço e suporte (Itens 2 e 4), o pagamento sera
reabizáo 20 (vinte) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscab
6.3. ̃ vabor a ser pago para os Servicos ́e Instabaço e Configuraço sera obtío atraves ́a
execuço ́os servicos. 
6.4. ̃ vabor a ser pago peba Capacitaço e transfernncia ́e conhecimento para gesţo ́e
ambiente e áministraço ́e infraestrutura, sera obtío atraves ́a execuço ́os servicos. 
6.5. ̃ vabor a ser pago para os Treinamentos sera obtío atraves ́a quantíáe ́e Treinamento
por Turmas reabizáas. 
6.6. ̃ vabor a ser pago para os Servicos Especiabizáos sera obtío atraves ́a soma ́a
quantíáe ́e UST utibizáos. 
6.7. Sera consíeráa ́ata ́o pagamento o ́ia em que constar como emitía a oŕem bancaria. 
6.8. Ņo sera efetuáo quabquer pagamento à C̃NTRATADA, em caso ́e ́escumprimento ́as
cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço. 
6.9. É véáa a reabizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo
estiver ́e acoŕo com as especificacões ́este instrumento. 
6.10. Quańo ́a ocorrnncia ́e eventuais atrasos ́e pagamento provocáos excbusivamente peba
Áministraço, o vabor ́evío ́evera ser acrescío ́e atuabizaço financeira, e sua apuraço se
fara ́eśe a ́ata ́e seu vencimento ate a ́ata ́o efetivo pagamento, em que os juros ́e mora
seŗo cabcubáos à taxa ́e 0,5% (meio por cento) ao mns, ou 6% (seis por cento) ao ano. 
6.11. ̃s pagamentos encontram-se aińa cońicionáos à apresentaço ́os seguintes
comprovantes:
6.11.1. Documentaço rebativa à regubaríáe para com a Seguríáe Sociab (INSS), Fuńo ́e
Garantia por Tempo ́e Servico (FGTS), trababhista e Fazeńas Féerab, Estáuab e Municipab. 
6.12.Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab ou por quabquer processo
́e reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartório.  Caso a ́ocumentaço tenha sío
emitía peba Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As ́espesas ́ecorrentes ́a contrataço seŗo provenientes ́os recursos
____________________________. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
8.1. ̃ prazo ́e vignncia ́este contrato e ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a sua
pubbicaço. 
8.1.1. A pubbicaço resumía ́este contrato ́ar-se-a na forma ́o paragrafo unico, ́o art.  61, ́a
Lei Féerab nº 8. 666/1993. 
8.2. ̃ prazo ́e execuço ́este contrato e ́e 12 (́oze) meses para os itens 5,6,7 e 8, contáos a
partir ́o recebimento ́a ̃ŕem ́e Servico. 
ou
8.2. ̃ prazo ́e execuço ́este contrato e ́e 36 (́oze) meses para os itens 2 e 4, contáos a
partir ́o recebimento ́a ̃ŕem ́e Servico. 
8.3. ̃ prazo ́e execuço póera ser prorrogáo nos termos ́a Lei Féerab n° 8. 666/1993. 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. A garantia prestáa, ́e acoŕo com o estipubáo no éitab, sera restituí́a e/ou biberáa após o
cumprimento integrab ́e tóas as obrigacões contratuais e, quańo em ́inheiro, sera atuabizáa
monetariamente, conforme ́ispõe o § 4º, ́o art.  56, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993.  Na ocorrnncia
́e acrescimo contratuab ́e vabor, ́evera ser prestáa garantia proporcionab ao vabor acrescío,
nas mesmas cońicões estabebecías no subitem 21. 19. 1 ́o éitab. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
10.1. ̃ Termo ́e Aceite Provisório sera feito no ato ́e entrega, e o Termo ́e Aceite Definitivo
após a entrega ́os próutos em ate 05 (cinco) ́ias uteis após verificaço ́a quabíáe e ́a
quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías foram ateńías e
consequente aceitaço ́as notas fiscais pebo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no
caso ́e ́esconformíáe.  ̃ Termo ́e Aceite Definitivo sera emitío somente quańo a sobuço
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instabáa estiver em funcionamento e em cońicões ́e uso por parte ́o C̃NTRATANTE.  Caso a
execuço ́os servicos ņo seja aceita, a C̃NTRATADA sera comunicáa, e o prazo para a
impbantaço ́a sobuço ņo sera interrompío;
10.2. ̃s servicos ́e instabaço e configuraço ́os próutos, ́eveŗo ser iniciáos em prazo
maximo ́e 30 (trinta) ́ias corríos contáos a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e servico ou
instrumento habib;
10.3. Tóos os servicos, incbuí́os os ́e instabaço e configuraço, necessarios para
́isponibibizaço ́a sobuço em pbeno funcionamento seŗo ́e responsabibíáe ́a
C̃NTRATADA após a emisşo ́e ̃ŕem ́e Servico peba C̃NTRATANTE;
10.4. ̃s servicos tecnicos ́e suporte e impbementaço seŗo reabizáos em horario comerciab (́e
seguńa a sexta);
10.5. Correra por conta excbusiva ́a C̃NTRATADA a responsabibíáe pebo ́esbocamento ́o
seu tecnico ate o bocab ́a reabizaço ́os servicos tecnicos ́e suporte e impbementaço;
10.6. ̃s servicos seŗo iniciáos após emisşo ́a ̃ŕem ́e Servico, que sera feita sob
́emańa. 
10.7. ̃ aceite ́a entrega ́e cáa oŕem ́e servico esta cońicionáo a entrega ́e rebatório ́os
servicos executáos;
10.8. A capacitaço e o treinamento seŗo prestáos nas ́epeńnncias ́a C̃NTRATADA ou em
bocab por eba ́etermináo, em ́ata e horario a serem ́efiníos.  ̃s eventos ́e treinamento
́eveŗo ser sobicitáos com no mínimo 30 (trinta) ́ias ́e antecénncia, sabvo enteńimentos
́iversos entre as partes. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1.Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumento
11.2. Manter ́urante tóa a execuço ́este contrato, em compatibibíáe com as obrigacões
assumías, tóas as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço. 
11.3. Aceitar, nas mesmas cońicões contratuais, os percentuais ́e acrescimos ou supressões
bimitáos ao estabebecío no §1º ́o art.  65 ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993, tomańo-se por base o
vabor contratuab. 
11.4. Responsabibizar-se pebos ́anos causáos ́iretamente à C̃NTRATANTE ou a terceiros,
́ecorrentes ́a sua cubpa ou ́obo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para
efeito ́e excbuşo ou réuço ́e sua responsabibíáe o fato ́a C̃NTRATANTE procéer à
fiscabizaço ou acompanhar a execuço contratuab. 
11.5. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre
a execuço ́este contrato, incbusive as obrigacões rebativas a sabarios, prevínncia sociab,
impostos, encargos sociais e outras provínncias, respońeńo obrigatoriamente pebo fieb
cumprimento ́as beis trababhistas e específicas ́e acíentes ́o trababho e begisbaço correbata,
apbicaveis ao pessoab empregáo na execuço contratuab. 
11.6. Prestar iméiatamente as informacões e os escbarecimentos que venham a ser sobicitáos
peba C̃NTRATANTE, sabvo quańo impbicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em
que seŗo respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horas. 
11.7. Refazer o objeto contratuab que comprováamente apresente cońicões ́e ́efeito ou em
́esconformíáe com as especificacões ́o Anexo I – Termo ́e Refernncia ́o éitab, no prazo
fixáo peba C̃NTRATANTE, contáo ́a sua notificaço. 
11.8. Cumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta comerciab, observańo o prazo mínimo exigío peba
Áministraço. 
11.9. Províenciar a substituiço ́e quabquer profissionab envobvío na execuço ́o objeto
contratuab, cuja cońuta seja consíeráa ińesejaveb peba fiscabizaço ́a contratante. 
11.10. Responsabibizar-se integrabmente peba observância ́o ́ispositivo no títubo II, capítubo V, ́a
CLT, e na Portaria n. o 3. 460/77, ́o Ministerio ́o Trababho, rebativos a seguranca e higiene ́o
trababho, bem como a Legisbaço correbata em vigor a ser exigía. 
11.11. Efetuar os servicos especiabizáos e servicos ́e treinamentos nos prazos e cońicões
estabebecías previstas no Termo ́e Refernncia, assim como as necessíáes ́a
C̃NTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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12.1. Sobicitar a execuço ́o objeto à C̃NTRATADA atraves ́a emisşo ́e ̃ŕem ́e Servico. 
12.2. Proporcionar à C̃NTRATADA tóas as cońicões necessarias ao pbeno cumprimento ́as
obrigacões ́ecorrentes ́o objeto contratuab, consoante estabebece a Lei Féerab n o 8. 666/1993 e
suas abteracões. 
12.3. Fiscabizar a execuço ́o objeto contratuab atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em
́ecorrnncia, sobicitar provínncias ́a C̃NTRATADA, que ateńera ou justificara ́e iméiato. 
12.4. Notificar a C̃NTRATADA ́e quabquer irregubaríáe ́ecorrente ́a execuço ́o objeto
contratuab. 
12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à C̃NTRATADA nas cońicões estabebecías neste
contrato. 
12.6. Apbicar as penabíáes previstas em bei e neste instrumento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A execuço contratuab sera acompanháa e fiscabizáa pebo (a) ___________________,
especiabmente ́esignáo (a) para este fim peba C̃NTRATANTE, ́e acoŕo com o estabebecío
no art.  67, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993, ́oravante ́enomináa simpbesmente ́e GEST̃R (A). 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. No caso ́e ináimpbemento ́e suas obrigacões, a C̃NTRATADA estara sujeita, sem
prejuízo ́as sancões begais nas esferas civib e criminab, às seguintes penabíáes:
14.1.1. Mubtas, estipubáas na forma a seguir:
a) Mubta ́iaria ́e 0,3% (trns ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab ate o 30º (trigesimo) ́ia, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivabente. 
b) Mubta ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab superior a 30 (trinta) ́ias, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente.  A apbicaço ́a presente mubta excbui a apbicaço ́a mubta prevista na abínea anterior. 
c) Mubta ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente, em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais cbausubas contratuais, ebeváa para 0,3%
(trns ́ecimos por cento) em caso ́e reincínncia. 
d) Mubta ́e 20% (vinte por cento), sobre o vabor ́o contrato, no caso ́e ́esistnncia ́a execuço
́o objeto ou rescişo contratuab ņo motiváa peba C̃NTRATANTE, incbusive o cancebamento ́o
registro ́e preco. 
14.1.2. Impéimento ́e bicitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáa no
cáastro ́e fornecéores ́a Secretaria ́o Pbanejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o
Ceara, pebo prazo ́e ate 5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́as mubtas previstas neste instrumento e ́as ́emais cominacões begais. 
14.2. Se ņo for possíveb o pagamento ́a mubta por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes, a
C̃NTRATADA recobhera a mubta por meio ́e Documento ́e Arrecáaço Estáuab (DAE),
póeńo ser substituí́o por outro instrumento begab, em nome ́o órģo C̃NTRATANTE.  Se ņo
o fizer, sera cobráo em processo ́e execuço. 
14.3. Nenhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e contráitório, na forma ́a
bei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. A inexecuço totab ou parciab ́este contrato e a ocorrnncia ́e quaisquer ́os motivos
constantes no art.  78, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993 sera causa para sua rescişo, na forma ́o art. 
79, com as consequnncias previstas no art.  80, ́o mesmo ́ipboma begab. 
15.2. Este contrato póera ser rescińío a quabquer tempo peba C̃NTRATANTE, méiante aviso
previo ́e no mínimo 30 (trinta) ́ias, nos casos ́as rescisões ́ecorrentes ́o previsto no inciso XII
́o art.  78, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993, sem que caiba à C̃NTRATADA ́ireito à ińenizaço ́e
quabquer especie. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. Fica ebeito o foro ́o município ́e Fortabeza, capitab ́o Estáo ́o Ceara, para ́irimir
quaisquer questões ́ecorrentes ́a execuço ́este contrato, que ņo púerem ser resobvías na
esfera áministrativa. 
E, por estarem ́e acoŕo, foi mańáo bavrar o presente contrato, que esta visáo peba
Assessoria Jurí́ica ́a C̃NTRATANTE, e ́o quab se extraíram 3 (trns) vias ́e iguab teor e forma,
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para um só efeito, as quais, ́epois ́e bías e acháas conforme, v̧o assináas pebos
representantes ́as partes e pebas testemunhas abaixo. 
Locab e ́ata
(nome ́o representante)
(nome ́o representante)
C̃NTRATANTE
C̃NTRATAD̃(A)
Testemunhas:
(nome ́a testemunha 1)
(nome ́a testemunha 2)
RG:
RG:
CPF:
CPF:
Visto:
(Nome ́o(a) procuráor(a)/assessor(a) jurí́ico(a ) ́a C̃NTRATANTE)
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO – AQUISIÇÃO
Contrato nº ____ / _____ /
Processo nº 4040156/2017 – ETICE
C̃NTRAT̃
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
̃
(A)_________
_________________________________________
E
(̃)
A
_________________________________________, ABAIX̃ QUALIFICAD̃S, PARA ̃ FIM QUE
NELE SE DECLARA. 
̃ ____________________________________________, situáa na ___________, inscrita no
CNPJ sob o nº ___________, ́oravante ́enomináa C̃NTRATANTE, neste ato representáa
pebo ___________, (nacionabíáe), portáor ́a Carteira ́e Íentíáe nº ____________, e ́o
CPF nº __________, resíente e ́omicibiáa(o) em (Município - UF), na _________________, e a
___________, com sée na ___________, CEP: _________, Fone: __________, inscrita no
CPF/CNPJ sob o nº ________________, ́oravante ́enomináa C̃NTRATADA, representáa
neste ato pebo _______________, (nacionabíáe), portáor ́a Carteira ́e Íentíáe nº
_____________, e ́o CPF nº _______________, resíente e ́omicibiáa(o) em (Município - UF),
na _______________, tnm entre si justa e acoŕáa a cebebraço ́o presente contrato, méiante
as cbausubas e cońicões seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1. ̃ presente contrato tem como fuńamento o éitab ́o Preģo Ebetronico n° 20170014 e seus
Anexos, os preceitos ́o ́ireito pubbico, e a Lei Féerab nº 8. 666/1993, com suas abteracões, e,
aińa, outras beis especiais necessarias ao cumprimento ́e seu objeto. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. ̃ cumprimento ́este contrato esta vincubáo aos termos ́o éitab ́o Preģo Ebetronico nº
20170014 e seus Anexos, e à proposta ́a C̃NTRATADA, os quais constituem parte ́este
instrumento, ińepeńente ́e sua transcriço. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. Constitui objeto ́este contrato as Aquisicões ́e bicencas ́e software ́e BI (Bussiness
Intebbigence), ́e acoŕo com as especificacões e quantitativos previstos no Anexo I – Termo ́e
Refernncia ́o éitab e na proposta ́a C̃NTRATADA. 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. A entrega ́o objeto ́ar-se-a sob a forma integrab, nos termos estabebecíos na Cbausuba
Decima ́o presente instrumento. 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
5. 1.  ̃ vabor contratuab gbobab importa na quantia ́e R$ ___ (______________), sujeito a
reajustes, ́eśe que observáo o interregno mínimo ́e 01 (um) ano, a contar ́a apresentaço ́a
proposta. 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6. 1.  ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos
́o(s) órģo(s) participante(s) e sera efetuáo ate 10 (́ez) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço
́a nota fiscab/fatura ́evíamente atestáa pebo gestor ́a contrataço, méiante créito em contacorrente em nome ́a C̃NTRATADA, excbusivamente no Banco Bráesco S/A. 
6. 1. 1.  A nota fiscab/fatura que apresente incorrecões sera ́evobvía à C̃NTRATADA para as
́evías correcões.  Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fbuir a partir
́a ́ata ́e apresentaço ́a nota fiscab/fatura corrigía. 
6. 2.  Cronograma ́e Pagamento
Componentes ́a Sobuço
ETAPAS
PERCENTUAL
Entrega ́as Licencas ́e Software

80%

Aceite Provisório

10%

Aceite Definitivo

10%
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6. 3.  ̃ vabor a ser pago peba Sobuço, sera obtío peba quantíáe ́e bicencas ́e softwares
fornecíos. 
6. 4.  ̃ vabor a ser pago peba Capacitaço e transfernncia ́e conhecimento para gesţo ́e
ambiente e
6. 5.  Sera consíeráa ́ata ́o pagamento o ́ia em que constar como emitía a oŕem bancaria. 
6. 6.  Ņo sera efetuáo quabquer pagamento à C̃NTRATADA, em caso ́e ́escumprimento ́as
cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço. 
6. 7.  É véáa a reabizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo
estiver ́e acoŕo com as especificacões ́este instrumento. 
6. 8.  ̃s pagamentos encontram-se aińa cońicionáos à apresentaço ́os seguintes
comprovantes:
6. 8. 1.  Documentaço rebativa à regubaríáe para com a Seguríáe Sociab (INSS), Fuńo ́e
Garantia por Tempo ́e Servico (FGTS), trababhista e Fazeńas Féerab, Estáuab e Municipab. 
6. 9. Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em originab ou por quabquer processo
́e reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartório.  Caso a ́ocumentaço tenha sío
emitía peba Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As ́espesas ́ecorrentes ́a contrataço seŗo provenientes ́os recursos:______________. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
8.1. ̃ prazo ́e vignncia ́este contrato e ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a sua
pubbicaço. 
8.1.1. A pubbicaço resumía ́este contrato ́ar-se-a na forma ́o paragrafo unico, ́o art.  61, ́a
Lei Féerab nº 8. 666/1993. 
8.2. ̃ prazo ́e execuço ́este contrato e ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́o recebimento
́a ̃ŕem ́e Fornecimento. 
8.3. ̃ prazo ́e execuço póera ser prorrogáo nos termos ́o § 1º ́o art.  57 ́a Lei Féerab n°
8. 666/1993. 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. A garantia prestáa, ́e acoŕo com o estipubáo no éitab, sera restituí́a e/ou biberáa após o
cumprimento integrab ́e tóas as obrigacões contratuais e, quańo em ́inheiro, sera atuabizáa
monetariamente, conforme ́ispõe o § 4º, ́o art.  56, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993.  Na ocorrnncia
́e acrescimo contratuab ́e vabor, ́evera ser prestáa garantia proporcionab ao vabor acrescío,
nas mesmas cońicões estabebecías no subitem 21. 19. 1 ́o éitab. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
10.1. ̃(s) comprovantes ́as bicencas ́os softwares, as mí́ias ́e instabaço e ́emais
́ispositivos, manuais, mí́ias e acessórios que acompanhem ou sejam necessarios para o
funcionamento ́a sobuço ́eveŗo ser entregues em conformíáe com as especificacões
estabebecías neste instrumento, em ate 30 (trinta) ́ias contáos a partir ́o recebimento ́a
oŕem ́e fornecimento, oŕem ́e fornecimento ou instrumento habib. 
10.2. ̃ Termo ́e Aceite Provisório sera feito no ato ́e entrega, e o Termo ́e Aceite Definitivo
após a entrega ́os próutos em ate 05 (cinco) ́ias uteis após verificaço ́a quabíáe e ́a
quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabebecías foram ateńías e
consequente aceitaço ́as notas fiscais pebo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no
caso ́e ́esconformíáe.  ̃ Termo ́e Aceite Definitivo sera emitío somente quańo a sobuço
instabáa estiver em funcionamento e em cońicões ́e uso por parte ́o C̃NTRATANTE. 
10.3. ̃s servicos ́e instabaço e configuraço ́os próutos, ́eveŗo ser iniciáos em prazo
maximo ́e 30 (trinta) ́ias corríos contáos a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e servico ou
instrumento habib;
10.4. Tóos os servicos, incbuí́os os ́e instabaço e configuraço, necessarios para
́isponibibizaço ́a sobuço em pbeno funcionamento seŗo ́e responsabibíáe ́a
C̃NTRATADA após a emisşo ́e ̃ŕem ́e Fornecimento ou instrumento habib peba
C̃NTRATANTE;
10.5. ̃s servicos tecnicos ́e suporte e impbementaço seŗo reabizáos em horario comerciab (́e
seguńa a sexta);
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10.6. Correra por conta excbusiva ́a C̃NTRATADA a responsabibíáe pebo ́esbocamento ́o
seu tecnico ate o bocab ́a reabizaço ́os servicos tecnicos ́e suporte e impbementaço;
10.7. ̃ aceite ́a entrega ́e cáa oŕem ́e servico ou instrumento habib esta cońicionáo a
entrega ́e rebatório ́os servicos executáos;
10.8. Caso a execuço ́os servicos ņo seja aceita, a C̃NTRATADA sera comunicáa, e o
prazo para a impbantaço ́a sobuço ņo sera interrompío;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumento. 
11.2. Manter ́urante tóa a execuço ́este contrato, em compatibibíáe com as obrigacões
assumías, tóas as cońicões ́e habibitaço e quabificaço exigías na bicitaço. 
11.3. Aceitar, nas mesmas cońicões contratuais, os percentuais ́e acrescimos ou supressões
bimitáos ao estabebecío no §1º ́o art.  65 ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993, tomańo-se por base o
vabor contratuab. 
11.4. Efetuar o fornecimento ́os softwares assim nos prazos e cońicões estabebecías previstas
no Termo ́e Refernncia, assim como as necessíáes ́a C̃NTRATANTE. 
11.5. Prestar garantia e assistnncia tecnica ́os próutos ́urante o períóo ́a garantia,
observańo as cońicões gerais ́e garantia ́o fabricante ́os referíos próutos. 
11.6. Responsabibizar-se pebos ́anos causáos ́iretamente à C̃NTRATANTE ou a terceiros,
́ecorrentes ́a sua cubpa ou ́obo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para
efeito ́e excbuşo ou réuço ́e sua responsabibíáe o fato ́a C̃NTRATANTE procéer à
fiscabizaço ou acompanhar a execuço contratuab. 
11.7. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre
a execuço ́este contrato, incbusive as obrigacões rebativas a sabarios, prevínncia sociab,
impostos, encargos sociais e outras provínncias, respońeńo obrigatoriamente pebo fieb
cumprimento ́as beis trababhistas e específicas ́e acíentes ́o trababho e begisbaço correbata,
apbicaveis ao pessoab empregáo na execuço contratuab. 
11.8. Prestar iméiatamente as informacões e os escbarecimentos que venham a ser sobicitáos
peba C̃NTRATANTE, sabvo quańo impbicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em
que seŗo respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horas. 
11.9. Refazer o objeto contratuab que comprováamente apresente cońicões ́e ́efeito ou em
́esconformíáe com as especificacões ́o Anexo I – Termo ́e Refernncia ́o éitab, no prazo
fixáo peba C̃NTRATANTE, contáo ́a sua notificaço. 
11.10. Cumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabibizańo-se pebo
períóo oferecío em sua proposta comerciab, observańo o prazo mínimo exigío peba
Áministraço. 
11.11. Províenciar a substituiço ́e quabquer profissionab envobvío na execuço ́o objeto
contratuab, cuja cońuta seja consíeráa ińesejaveb peba fiscabizaço ́a contratante. 
11.12. Responsabibizar-se integrabmente peba observância ́o ́ispositivo no títubo II, capítubo V, ́a
CLT, e na Portaria n. o 3. 460/77, ́o Ministerio ́o Trababho, rebativos a seguranca e higiene ́o
trababho, bem como a Legisbaço correbata em vigor a ser exigía. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Sobicitar a execuço ́o objeto à C̃NTRATADA atraves ́a emisşo ́e ̃ŕem ́e
Fornecimento. 
12.2. Proporcionar à C̃NTRATADA tóas as cońicões necessarias ao pbeno cumprimento ́as
obrigacões ́ecorrentes ́o objeto contratuab, consoante estabebece a Lei Féerab n o 8. 666/1993 e
suas abteracões. 
12.3. Fiscabizar a execuço ́o objeto contratuab atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em
́ecorrnncia, sobicitar provínncias ́a C̃NTRATADA, que ateńera ou justificara ́e iméiato. 
12.4. Notificar a C̃NTRATADA ́e quabquer irregubaríáe ́ecorrente ́a execuço ́o objeto
contratuab. 
12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à C̃NTRATADA nas cońicões estabebecías neste
contrato. 
12.6. Apbicar as penabíáes previstas em bei e neste instrumento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
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13.1. A execuço contratuab sera acompanháa e fiscabizáa pebo (a) ___________________,
especiabmente ́esignáo (a) para este fim peba C̃NTRATANTE, ́e acoŕo com o estabebecío
no art.  67, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993, ́oravante ́enomináa simpbesmente ́e GEST̃R (A). 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. No caso ́e ináimpbemento ́e suas obrigacões, a C̃NTRATADA estara sujeita, sem
prejuízo ́as sancões begais nas esferas civib e criminab, às seguintes penabíáes:
14.1.1. Mubtas, estipubáas na forma a seguir:
a) Mubta ́iaria ́e 0,3% (trns ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab ate o 30º (trigesimo) ́ia, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivabente. 
b) Mubta ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto
contratuab superior a 30 (trinta) ́ias, sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente.  A apbicaço ́a presente mubta excbui a apbicaço ́a mubta prevista na abínea anterior. 
c) Mubta ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o vabor ́a nota ́e empenho ou instrumento
equivabente, em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais cbausubas contratuais, ebeváa para 0,3%
(trns ́ecimos por cento) em caso ́e reincínncia. 
d) Mubta ́e 20% (vinte por cento), sobre o vabor ́o contrato, no caso ́e ́esistnncia ́a execuço
́o objeto ou rescişo contratuab ņo motiváa peba C̃NTRATANTE, incbusive o cancebamento ́o
registro ́e preco. 
14.1.2. Impéimento ́e bicitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáa no
cáastro ́e fornecéores ́a Secretaria ́o Pbanejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o
Ceara, pebo prazo ́e ate 5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a
puniço ou ate que seja promovía a reabibitaço perante a própria autoríáe que apbicou a
penabíáe, sem prejuízo ́as mubtas previstas neste instrumento e ́as ́emais cominacões begais. 
14.2. Se ņo for possíveb o pagamento ́a mubta por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes, a
C̃NTRATADA recobhera a mubta por meio ́e Documento ́e Arrecáaço Estáuab (DAE),
póeńo ser substituí́o por outro instrumento begab, em nome ́o órģo C̃NTRATANTE.  Se ņo
o fizer, sera cobráo em processo ́e execuço. 
14.3. Nenhuma sanço sera apbicáa sem garantia ́a ampba ́efesa e contráitório, na forma ́a
bei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. A inexecuço totab ou parciab ́este contrato e a ocorrnncia ́e quaisquer ́os motivos
constantes no art.  78, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993 sera causa para sua rescişo, na forma ́o art. 
79, com as consequnncias previstas no art.  80, ́o mesmo ́ipboma begab. 
15.2. Este contrato póera ser rescińío a quabquer tempo peba C̃NTRATANTE, méiante aviso
previo ́e no mínimo 30 (trinta) ́ias, nos casos ́as rescisões ́ecorrentes ́o previsto no inciso XII
́o art.  78, ́a Lei Féerab nº 8. 666/1993, sem que caiba à C̃NTRATADA ́ireito à ińenizaço ́e
quabquer especie. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. Fica ebeito o foro ́o município ́e Fortabeza, capitab ́o Estáo ́o Ceara, para ́irimir
quaisquer questões ́ecorrentes ́a execuço ́este contrato, que ņo púerem ser resobvías na
esfera áministrativa. 
E, por estarem ́e acoŕo, foi mańáo bavrar o presente contrato, que esta visáo peba
Assessoria Jurí́ica ́a C̃NTRATANTE, e ́o quab se extraíram 3 (trns) vias ́e iguab teor e forma,
para um só efeito, as quais, ́epois ́e bías e acháas conforme, v̧o assináas pebos
representantes ́as partes e pebas testemunhas abaixo. 
Locab e ́ata
(nome ́o representante)
(nome ́o representante)
C̃NTRATANTE
C̃NTRATAD̃(A)
Testemunhas:
(nome ́a testemunha 1)
(nome ́a testemunha 2)
RG:
RG:
CPF:
CPF:
Visto: (Nome ́o(a) procuráor(a)/assessor(a) jurí́ico(a ) ́a C̃NTRATANTE)
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