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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SEADE n° 027/2014 
EXPEDIENTE SEADE n° 131/2014 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:  01/09/2014 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:  11/09/2014 às 10:00 horas 
 
OFERTA DE COMPRA: 291201290482014OC00083 
 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE 
REDE DE INFORMÁTICA. 
 
 
A FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE, por sua Diretoria 
Executiva, no uso da competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto estadual 
n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto estadual n° 49.722, de 24 
de junho de 2005, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
027/2014, do tipo MENOR PREÇO – Expediente Seade nº 131/2014, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços especializados para suporte ao 
desenvolvimento de sistemas e infraestrutura de rede de informática e nas condições 
deste Edital, sob o regime de empreitada por preço unitário, que será regida pela Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, 
pelo regulamento anexo a Resolução n° CC-27, de 25/05/2006 e Resolução CC-52 de 
26/11/2009, Decreto nº 55.938 de 21 de junho de 2010, aplicando-se, subsidiariamente, no 
que couberem, às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto Estadual n° 
47.297, de 06 de novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, 
Lei Estadual nº 13.122 de julho de 2008 e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em 
participar do certame e o credenciamento de seus representantes, no Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora mencionados 
no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade 
competente. 
 
I. DO OBJETO 
 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados para suporte ao desenvolvimento de sistemas e infraestrutura de rede 
de informática, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra 
este edital como ANEXO I. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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II. DA PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração 

Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com 
o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e 
tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que 
disciplina a inscrição no referido cadastro. 

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome 
da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos 
anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer 
pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 
cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 
para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

 
2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, 

inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante 
assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação 
no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema 
BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico. 

 
3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por 

seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de 
acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como 
sua representante. 

 
4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão 

eletrônico. 
 
5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 
 

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como para fruição 
do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f”, do subitem 9, 
ambos do item V deste edital, a condição de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

 
7. É vedada a participação de cooperativas no presente Pregão nos termos do Decreto nº 

57.159, de 21 de julho de 2011, que dá nova redação ao artigo 1º do Decreto nº 55.938, 
de 21 de junho de 2010. 

 
III - DAS PROPOSTAS 
 
1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção PREGAO–ENTREGAR 
PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, até o 
dia e horário previstos no preâmbulo para abertura da sessão pública, devendo a licitante, 
para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de 
habilitação constantes do edital. 

http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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2. Os preços unitários e total para prestação dos serviços, serão ofertados no formulário 
eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados nos termos do 
subitem 4 deste item III, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e 
indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais 
despesas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação. 

 
3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 
 
4. Não poderá haver nenhum tipo de identificação dos proponentes. 

 
IV- DA HABILITAÇÃO 
 
1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do item V, deste 

Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito 
a: 

 
1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou 
cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades empresárias; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 
Exercício; 

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
1.2. REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 
sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede 
ou do domicílio da licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) 
e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa 
a Tributos Federais e Dívida Ativa da União. 

 
1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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  a)  Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física; 

 
1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

1.5.1. Atestado(s), emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 
comprove(m) que a empresa, tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis com 
o objeto licitado, elaborado(s) em impresso com o timbre e os dados relativos à(s) 
pessoa(s) jurídica(s) emitente(s). Entende-se como pertinentes e compatíveis os 
atestados que comprovem:  

  Desenvolvimento e manutenção de sistemas nas linguagens das plataformas 
Linux (PHP, Phyton, MySQL e PostGreSQL) e Microsoft (.NET e SQL Server); 

 
 Criação, alteração e eliminação de usuários nos servidores Linux. Instalação, 
configuração e manutenção dos servidores DNS Linux; 

 
  Instalação, configuração e atualização dos sistemas de gerenciamentos de 
acesso em ambiente Linux; 

 
 Instalação, configuração e atualização de servidor proxy de forma transparente 
ou não, em Linux do tipo Squid/Sarg;  

 
 Desenvolvimento e criação de layouts; concepções visuais de materiais 
multimídia para web sites e marcas para identificação de programas específicos; 
confecção de logomarcas, banners para web, animações interativas; elaboração de 
manuais de identidade visual para sites e sistemas. 

 
  Desenvolvimento de softwares, incluindo análise de requisitos, codificação, 
testes e implantação de sistemas. 
 
 Serviços técnicos de instalação parametrização, customização e 
implementação das soluções em ambiente Linux Red Hat Enterprise e/ou Suse, 
CentOS e Debian; 

 
 Serviços técnicos de instalação parametrização, customização e 
implementação das soluções de segurança em Rede Ethernet e Internet; 
 
 Serviços de implementação, parametrização de servidores virtuais com o 
software de virtualização da Vmware; 

 

1.5.2. Certificado de Visita Técnica, demonstrando que a licitante visitou a Fundação 
SEADE e inspecionou o local onde os serviços serão prestados, bem como tomou 
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ciência das complexidades técnicas que recairão na execução dos serviços objeto 
desta licitação, de modo que obteve todas as informações necessárias à elaboração 
da correspondente proposta. Todos os custos relacionados à visita técnica e 
inspeção serão de inteira responsabilidade da licitante.  

a)  A licitante deverá, obrigatoriamente, agendar previamente a visita técnica junto à 

Superintendência de Tecnologia de Informação - Sutin do SEADE, fone: 3324-

7250, para acontecer até 1(um) dia útil anterior a realização do Pregão. 

1.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

   1.6.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel 
timbrado, conforme modelo Anexo VI atestando que: 

a) Se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho; 

b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em 
virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999; 

c) Atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 
117, Constituição do Estado); 

d) Não tem dúvidas com relação à interpretação dos detalhes construtivos e das 
recomendações das especificações contidas no Projeto Básico do presente Edital. 

 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 
 
V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 
 
1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do 

pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo 
sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 

 
2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

c) que contenham a digitação de quaisquer caracteres na aba “Propriedade – 
Resumo”, bem como elementos identificadores da Razão Social ou nome fantasia 
da participante. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
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2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com 
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 
classificadas e das desclassificadas. 

 
4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes detentoras de 

propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao 
último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observando, em ambos 
os casos, a redução mínima entre eles de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicável, 
inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance 
recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 

4.1.1.1.  A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o 
valor total.  

 

4.2. A etapa de lances terá a duração inicial de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 
visando a continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 
últimos 03 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos sucessivos 
períodos de prorrogação automática. 

            4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no 
subitem 4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, 
quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do 
último lance que ensejar prorrogação. 

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 
respectivos valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados 
no subitem 4.2. 

 
5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a 

classificação final, em ordem crescente de valores. 

5.1. Para essa classificação, será considerado o último preço admitido de cada licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada às 
licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte, preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras: 
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6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, 
dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao 
valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que 
apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob 
pena de preclusão do direito de preferência. 

6.1.1 A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver 
propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1. 

 
6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o Exercício do direito de preferência, respeitada a 
ordem de classificação, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte, 
cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1. 

 

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 
5, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 
preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base 
nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na classificação de 
que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à 
redução do preço. 

 
8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo, motivadamente, a respeito. 

8.1 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os 
preços de mercado vigentes, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
conforme Decreto nº 34.350/91. 

8.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços 
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 
esclarecimentos que julgar necessário. 

 
9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 

habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do 
CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 
estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir 
ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros 
meios eletrônicos hábeis de informações; 

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 
devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por 
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao 
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, 
mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria 
sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac-símile 
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para o número (11) 3324-7223, por correio eletrônico para o endereço 
lrsantos@seade.gov.br , ou ainda pelo link disponibilizado no próprio site. 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 9, 
serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as 
declarações a que se refere os subitens 1.5.1, 1.5.2 e 1.6.1 do item IV. 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a 
alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere 
a alínea “c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios 
meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas 
ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e 
“c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados 
na forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados na Divisão Administrativa 
e de Suprimentos da Fundação Seade, sito à Avenida Cásper Libero, 464 – 10º andar 
– sala 101 – Santa Ifigênia, nesta Capital, em até 02 (dois) dias após o encerramento 
da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a 
aplicação das penalidades cabíveis; 

f) Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos 
documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item IV deste Edital, ainda 
que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes 
que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando 
opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor 
dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 

 
10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, deverá 

comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito 
de negativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a 
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração. 

 
12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão pública 

será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, para que 
a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os subitens 
10 e 11 deste item V. 

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 
comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item 

mailto:lrsantos@seade.gov.br


      
        

 Página 9 
 

V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto 
no mesmo subitem 11. 

 
14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, 

ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10 a 13, deste 
item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 5 do 
mesmo item V, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo 
autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 
VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos 

subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem 
lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio 
eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no 
sistema. 

 
2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão 
apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o 
encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contra 
razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para 
apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no 
endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, Avenida Cásper Libero, 464 – 10º 
andar – sala 101 – Santa Ifigênia, nesta Capital. 

2.1 Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio eletrônico, 
no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e 
a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, 
será efetuada mediante protocolo, na Divisão Administrativa e de Suprimentos da 
Fundação Seade, sito à Avenida Cásper Libero, 464 – 10º andar – sala 101 – 
Santa Ifigênia, nesta Capital observados os prazos estabelecidos no subitem 2, 
deste item. 

 
3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 
vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 
procedimento licitatório. 

 
4.     Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a   autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o 
procedimento licitatório. 

 
5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 
6.  A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.  

VII - DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
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1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 
pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 
implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 
interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) 
minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após 
comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, 
até o término do período estabelecido no edital. 

 
3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

válida da sessão pública ou do certame. 

VIII- DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1. O objeto desta licitação deverá ser executado na Fundação Seade, sito à Avenida 

Cásper Líbero, 464 – Santa Ifigênia - SP, correndo por conta da Contratada as despesas 
de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da 
execução do objeto do contrato. 
 

2. Os serviços deverão ser executados em estrita conformidade com os serviços e 
atribuições previstas no Anexo I deste edital. 

IX - DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após a apresentação dos originais da 

fatura, condicionados a apresentação da planilha mensal de horas trabalhadas e 
emissão do Atestado de Execução dos Serviços pela Superintendência de Tecnologia 
de Informação – SUTIN, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS, 
correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão de obra alocada para 
esse fim. 

 
2. Por ocasião da apresentação à Fundação Seade da nota fiscal, fatura, recibo ou 

documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do 
recolhimento mensal do FGTS, por meio das guias de recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. 

2.1 As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder 
ao período de execução são: 

 

 Protocolo de envio de arquivos, emitido pelo Conectividade Social; 

 Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após a 
transmissão do arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela Internet; 

 Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP – RE; 

 Relação de tomadores/obras – RET 
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2.2 O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é devido no município que a 
prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas 
na Lei Complementar nº 116, de 31/07/03. 

2.2.1 Para os serviços prestados no município de São Paulo, conforme Lei Municipal de 
São Paulo, de nº 13.701, de 24/12/2003, em especial no seu artigo 9º, parágrafo 2º, 
bem como do Decreto Municipal de São Paulo, nº 45.540, de 29/03/04, a Fundação 
Seade, na qualidade de responsável tributaria, deverá reter a quantia referente ao 
valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente 
apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA até o 
dia 10 (dez) do mês seguinte ao da prestação dos serviços. 

a) Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 
equivalente a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 
“RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a 
ele correspondente, sem nenhuma dedução. 

2.3 Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento 
de cobrança equivalente não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e 
do ISSQN, quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de 
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA 
apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o 
recolhimento. 

2.4 A não apresentação dessas comprovações assegura à Fundação Seade o direito de 
sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 
 

3. Nos termos do artigo 31 da Lei nº 8212, de 24/07/91, alterado pela Lei nº 9711, de 
20/11/98, e Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005, a Fundação 
Seade reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou 
documento de cobrança equivalente; obrigando-se a recolher em nome da 
CONTRATADA, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão 
do respectivo documento de cobrança ou o dia útil, imediatamente anterior se não 
houver expediente bancário naquele dia (alterado em 30/04/09). 

3.1 Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente 
a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA 
A SEGURIDADE SOCIAL”. 

a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos custos de 
fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de vale-transporte e de vale-
refeição, nos termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar 
discriminadas no documento de cobrança. 

b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará 
a CONTRATADA a efetuar sua compensação com o INSS, ficando a critério da 
Fundação Seade proceder à retenção / recolhimento devidos sobre o valor bruto do 
documento de cobrança ou devolve-lo à CONTRATADA. 

3.2 A Fundação Seade emitirá uma GPS – Guia de Previdência Social especifica para cada 
CONTRATADA. Na hipótese de emissão no mesmo mês, de mais de um documento de 
cobrança pela CONTRATADA, a Fundação Seade se reserva o direito de consolidar o 
recolhimento dos valores retidos em uma única guia, por estabelecimento. 
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3.3 Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá 
elaborar e entregar à Fundação Seade, cópia da: 

a) Folha de pagamento especifica para os serviços realizados sob o contrato, 
identificando o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando 
respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e informando: 
 Nome dos segurados; 
 Cargo ou função; 
 Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à 

incidência das contribuições previdenciárias; 
 Descontos legais; 
 Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família; 
 Totalização por rubrica e geral; 
 Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e 

b) Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por 
CONTRATANTE, com as seguintes informações: 
 Nome e CNPJ da CONTRATANTE; 
 Data de emissão do documento de cobrança; 
 Número do documento de cobrança; 
 Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança; 
 Totalização dos valores e sua consolidação 

c) Os documentos solicitados em a) e b) anteriores deverão ser entregues à 
Fundação Seade na mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou 
documento de cobrança equivalente. 

 
4. Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em 

nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S/A, sendo que a data de exigibilidade do 
referido pagamento será estabelecida, observadas as seguintes condições: 

a) A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua 
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por 
igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções 
verificadas. 

b) Inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 
CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de 
cada pagamento. 

 
5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos 

termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso 
verificado. 
 

6. Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual, mediante observação da 

legislação vigente, em especial o Decreto Estadual nº 48.326/03, de 12.12.03 e as 

disposições da Resolução CC 79, de 12.12.03, alterada pela Resolução CC 77, de 

10.11.04, bem como aplicação da seguinte fórmula paramétrica: 
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R =  Po  x  [(_ IPC  )  –  1],  onde: 
 

                      IPCo   

 

R = parcela de reajuste; 

 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no 

mês de aplicação do último reajuste; 

 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês 

de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do 

reajuste; 

 

7. A periodicidade anual será contada a partir da data de apresentação da proposta, que 

será considerada como a data de referência dos preços. 

 
X - DA CONTRATAÇÃO 
 
1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de 

Termo de Contrato, cuja minuta integra este edital como ANEXO IV. 
 

1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de 
regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item X, mediante a apresentação das 
certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 

1.3. Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros em 
nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e 
entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser 
consultado por ocasião da respectiva celebração. 
 

2. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes das 
alíneas “c” e “d”, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no 
disposto na alínea “e”, todas do subitem “9” do item V ou, ainda, quando convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que 
tratam os subitens 1.1 e 1.3 deste item, ou se recusar a assinar o contrato, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública 
do pregão, com vistas à celebração da contratação. 
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2.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados 
da divulgação do aviso. 

2.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
- DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos”. 

2.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 
subitens 7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste Edital. 

 
3. O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura. 
 
4. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual (ais) e 

sucessivo (s) período (s), a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente. 

4.1. A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que 
o faça mediante documento escrito, em até 90 (noventa) dias antes do vencimento do 
contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência, mediante provocação 
da Contratante. 

4.2. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos 
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na 
Lei Federal nº 8.666/1993. 

4.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração 
não gerará à contratada direito a qualquer espécie de indenização. 

 
5. Não obstante o prazo estipulado no subitem 4 deste item X, a vigência contratual nos 

exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição 
resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis 
Orçamentárias de cada Exercício, para atender as respectivas despesas. 

 
6.      Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 5 deste 

item X, a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. 
 

7.    A CONTRATADA deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da      
convocação, comparecer à Superintendência de Tecnologia de Informação - Sutin, à 
Av. Cásper Líbero, 464 – 4º andar, bairro Luz, São Paulo – Capital, para assinatura do 
contrato e posteriormente das Ordens de Serviço. 

 
8. No ato da assinatura da primeira Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá comprovar 

que possui ferramenta de controle das atividades executadas, que contemple no mínimo 
o acompanhamento das horas, ações (demandas) e evidências (relação das atividades) 
e deverá possuir acesso compartilhado com o SEADE. A comprovação dessa exigência 
será feita pela apresentação da licença de uso da ferramenta utilizada. 
 

8.1.  A ferramenta deverá ser instalada/disponibilizada no prazo de 02 (dois) dias úteis a 
contar da assinatura da primeira Ordem de Serviço.  
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9. A cada contratação a CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura da Ordem 
de Serviço, a relação dos técnicos que estarão envolvidos nos serviços a serem 
prestados, acompanhada de documentos que comprovem a adequação ao perfil exigido. 

10. A CONTRATADA fica obrigada a manter-se durante toda a execução do presente 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, referente às condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante determina o artigo 55, inciso 
XIII, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

10.1 Qualquer documentação pertinente ao Objeto, bem como as demais referidas no 
caput, deverá ser encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, sempre que 
solicitado e dentro do prazo por esta fixado. 

 
XI. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de 

São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2002. 

 
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas na Resolução SEP nº 6, de 27/06/1990, garantido o Exercício de prévia e 

ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no sítio www.sancoes.sp.gov.br. 

XII.    DA GARANTIA CONTRATUAL  
 

1 - Fica dispensada a garantia para contratar. 
 
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 9°, inciso X, da Resolução CEGP- 
10/2002, a ser assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio. 

 
3.  O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a etapa 

de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação. 
 

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 
publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 
www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregao eletronico”. 

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, providências 
ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

5.1 A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos, será formulada em 
campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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5.2   As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os 
esclarecimentos e informações prestados pelo pregoeiro, até o prazo de 01 
(hum) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

5.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para realização da sessão pública. 

 
6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 

questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 

Eletrônicas – DCC. 

 

7. Integram o presente Edital: 

Anexo I => Termo de Referência; 

Anexo II => Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo III => Minuta da Ordem de Serviço; 

Anexo IV => Minuta de Contrato; 

Anexo V => Resolução SEP - 06/90, cujo inteiro teor encontra-se disponibilizado no 

endereço www.bec.sp.gov.br, opção Legislação/Resoluções; 

Anexo VI 

Anexo VII 
=> 

=> 

Modelo de Declaração; 

Certificado de Visita Técnica. 

 

 

8.  Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

 
 
 

        São Paulo, 28 de agosto de 2014. 
 

 
________________________________ 

Lucia Regina dos Santos 
Pregoeira  

http://www.bec.sp.gov.br/
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I - OBJETO 

Contratação de serviços especializados para suporte no desenvolvimento de sistemas e 

infraestrutura de rede de informática. 

II - DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS 

A - Web Designer – Pleno 

A.1 - Atribuições 

Planejamento e desenvolvimento de projetos de interfaces visuais para softwares, páginas ou 

sites para a WEB objetivando assegurar sua usabilidade, navegabilidade, acessibilidade, 

redação apropriada a web, qualidade técnica e estética.  

Efetuar a montagem das páginas em HTML / CSS, segundo os padrões W3C  - tableless / 

webstandards. 

É indispensável experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos em trabalhos de web designer 

na implantação de sites e portais institucionais. 

É desejável que o profissional tenha experiência no desenvolvimento em uma das seguintes 

áreas/ferramentas: 

 produção de páginas para Sistemas Gerenciadores de Conteúdo / Blogs Joomla, 

WordPress. 

A.2 - Perfil Profissional exigido  

Profissional capacitado para o desenvolvimento de sistemas e páginas WEB, com capacidade 

de implementar ferramentas de busca facilitada, com conhecimento em linguagem visual, 

plástica e com senso estético e funcional para criar soluções eficazes em comunicação digital 

e projetos de artemídia. São necessários conhecimentos em: 

 Ferramentas Adobe: Fireworks, Flash/Action Script, Dreamweaver, Photoshop, InDesign; 

 CSS (Cascading Style Sheets) e CSS3; 

 jQuery; 

 Javascript; 

 HTML e HTML 5;  

 XHTML tableless; 

 Noções de PHP; 
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Estar habilitado para adotar estratégias que garantam acessibilidade as páginas. 

 Padrões estabelecidos pelo W3C - Tableless / Webstandards 

 

Estar preparado para a produção de páginas cujo código seja executado com sucesso 

independente do navegador utilizado (desenvolvimento Cross-Browser). 

Ter conhecimentos que viabilizem a integração de diversas mídias utilizadas na produção de 

sites e portais corporativos. 

Certificação desejável em pelo menos uma das seguintes ferramentas: 

 Adobe Flash, ou 

 Visual Studio ou ferramenta similar 

A.3 - Formação/Capacitação (Analista de Sistemas / Design Digital Pleno) 

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados, Design Digital ou Comunicação. 

Também poderão ser admitidos demais cursos de especialização voltados para a área de 

Design Digital, tais como Edição Visual para Mídias Digitais, Produção de Interfaces Web e 

Multimídia, Comunicação e Multimeios, Design Gráfico, Sistemas de Informação entre outros.  

B - Web Designer – Sênior 

B.1 - Atribuições 

Planejamento e desenvolvimento de projetos de interfaces visuais para softwares, páginas ou 

sites para a WEB objetivando assegurar sua usabilidade, navegabilidade, acessibilidade, 

redação apropriada a web, qualidade técnica e estética.  

Efetuar a montagem das páginas em HTML / CSS, segundo os padrões W3C  - tableless / 

webstandards. 

É indispensável experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos em trabalhos de web designer 

na implantação de sites e portais institucionais. 

É desejável que o profissional tenha experiência no desenvolvimento em uma das seguintes 

áreas/ferramentas: 

 produção de páginas para Sistemas Gerenciadores de Conteúdo / Blogs Joomla, 

WordPress. 

B.2 - Perfil Profissional exigido  

Profissional capacitado para o desenvolvimento de sistemas e páginas web, com 

capacidade de implementar ferramentas de busca facilitada, com conhecimento em 

linguagem visual, plástica e com senso estético e funcional para criar soluções eficazes em 

comunicação digital e projetos de artemídia com embasamento em metodologias voltadas 
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para o desenvolvimento baseado em UX (User Experience) São necessários conhecimentos 

em: 

  Ferramentas Adobe: Fireworks, Flash/Action Script, Dreamweaver, Photoshop, InDesign 

   CSS (Cascading Style Sheets) e CSS3 

 jQuery 

 Javascript 

 AJAX 

 HTML e HTML 5  

 Noções de PHP 

 Noções de .NET 

 

Estar habilitado para adotar estratégias para potencializar e melhorar o 

posicionamento de um site nas páginas de resultados nos sites de busca e que garantam 

acessibilidade as páginas. 

 SEO (otimização para mecanismos de busca) 

 Padrões estabelecidos pelo W3C - Tableless / Webstandards 

 

Estar preparado para a produção de páginas cujo código seja executado com sucesso 

independente do navegador utilizado. 

Ter conhecimentos que viabilizem a integração de diversas mídias utilizadas na 

produção de sites e portais. 

Arquitetura de informação e usabilidade de interfaces web, mobile web e mobile apps; 

 

Certificação obrigatória em pelo menos uma das seguintes ferramentas: 

 Adobe Fireworks,  

 Adobe Flash,  

 Adobe Dreamweaver, 

 Adobe Photoshop, ou 

 Adobe InDesign. 

B.3 - Formação/Capacitação (Analista de Sistemas / Design Digital Sênior)  

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados, Design Digital ou Comunicação. E 

com especialização (no mínimo em andamento) voltados para a área de Design Digital ou de 

Gestão de Projetos, tais como: 
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 Edição Visual para Mídias Digitais,  

 Produção de Interfaces Web e Multimídia,  

 Comunicação e Multimeios 

 Gestão de Projetos 

 Gestão de Projetos Web/Multimída entre outros.  

C- Desenvolvimento de Software Windows - Sênior  

C.1 - Atribuições 

Trabalhos técnicos de desenvolvimento de softwares, incluindo levantamento de 

requisitos e análise, codificação, testes e implantação de sistemas junto à equipe de 

desenvolvimento da Superintendência de Informática da Fundação Seade. Propenso a 

aderir e a agregar conhecimento aos padrões de codificação visuais e de controle dos 

sistemas desenvolvidos. Realizar e atualizar toda a documentação sobre os sistemas a 

serem desenvolvidos, bem como de seus manuais de utilização. Prover o controle efetivo 

do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra violação dos dados, assim como 

seu sigilo. Participação em discussões internas para levantamentos de requisitos e 

definição de políticas e ações de Tecnologia da Informação a serem adotadas. Garantia 

do sigilo das informações tratadas nos projetos da SEADE. 

C.2 - Perfil Profissional exigido  

A empresa deverá disponibilizar profissional para desenvolvimento de Sistemas 

nas instalações do SEADE, com os seguintes conhecimentos:  

 Habilidade para fazer levantamento de pré-requisitos;  

 Habilidade em estimar atividades utilizando o método de análise por ponto de função; 

 Análise e modelagem de sistemas; 

 Modelagem de banco de dados; 

 Desenvolvimento e implementação de sistemas em plataforma Web; 

 Microsoft Framework 3.5 ou acima;  

 Gerenciador de banco de dados SQL 2005/2008;  

 Crystal Report; 

 Reporting Services; 

 Linguagens VB.Net, ASP.NET, ADO.NET, C#. Ajax pra .Net, JavaScript e JQuery; 

 Gerenciamento e customização de Framework .Net; 

 Experiência em utilização de HTML, XML e criação de componentes e programação 

orientada a objetos; 
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 Conhecimento em ambiente de desenvolvimento MS Visual Studio .NET e em 

plataforma Microsoft .NET para criar aplicações ASP.NET que entreguem conteúdo 

dinâmico e 

 Conhecimento sobre a plataforma Microsoft, incluindo informações sobre o 

planejamento, implementação, manutenção e suporte da plataforma. 

 Conhecimentos de MS Report Server e Analysis Server 

 

Certificação: Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) - Developer 3.5 

É obrigatório que o profissional possua a certificação (MCPD) da última versão do 

software ou a aprovação em pelo menos dois dos seguintes exames: 

– TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation 

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Application 

Development  

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Communication Foundation Application 

Development  

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Workflow Foundation Application 

Development  

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Forms Application Development 

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ADO.NET Application Development 

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development  

 C.3 - Formação/Capacitação (Analista de Sistemas Sênior)  

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados ou demais cursos de graduação 

que tenham como objetivo a formação de profissionais especializados em 

Desenvolvimento de Sistemas de Informática com experiência mínima comprovada de 3 

anos. 

 Profissionais com outra formação superior deverão possuir no mínimo 5 anos de 

experiência comprovada em desenvolvimento de sistemas de TI.  

D- Desenvolvimento de Software Linux - Sênior  

D.1 – Atribuições 

Planejamento, desenvolvimento e arquitetura de sistemas web em geral. Além de 

conhecer as ferramentas citadas no item F.2, a empresa deverá disponibilizar profissional 

que tenha noções em Gestão de Processos, Gestão do Conhecimento e Gestão da 

Informação. 
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Trabalhos técnicos de desenvolvimento de softwares, incluindo levantamento de 

requisitos e análise, codificação, testes e implantação de sistemas junto à equipe de 

desenvolvimento da Superintendência de Informática da Fundação Seade. Propenso a 

aderir e a agregar conhecimento aos padrões de codificação visuais e de controle dos 

sistemas desenvolvidos. Realizar e atualizar toda a documentação sobre os sistemas a 

serem desenvolvidos, bem como de seus manuais de utilização. Prover o controle efetivo 

do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra violação dos dados, assim como 

seu sigilo. Participação em discussões internas para levantamentos de requisitos e 

definição de políticas e ações de Tecnologia da Informação a serem adotadas. Garantia 

do sigilo das informações tratadas nos projetos da SEADE. 

D.2 - Perfil Profissional exigido  

A empresa deverá disponibilizar profissional para desenvolvimento de sistemas 

nas instalações do SEADE, com os seguintes conhecimentos:  

 Habilidade para fazer levantamento de pré-requisitos;  

 Habilidade em estimar atividades utilizando o método de análise por ponto de função; 

 Técnicas Desenvolvimento Ágil; 

 Padrões (design patterns); 

 Análise e modelagem de sistemas orientados a objetos; 

 Modelagem UML; 

 Modelagem de banco de dados; 

 Desenvolvimento e implementação de sistemas em plataforma Linux utilizando as 

ferramentas de desenvolvimento tais como Eclipse, NetBeans, Aptana Studio ou 

similar;  

 Vivência com ambiente operacional de servidores linux;  

 Gerenciador de banco de dados open source PostgreSQL, MySQL;  

 Linguagens de programação PHP, Python, Java, Ajax, JavaScript e JQuery; 

 Gerenciamento e customização de bibliotecas e frameworks; 

 Experiência em utilização de HTML, XML e programação orientada a objetos; 

 Conhecimentos sólidos de HTTP, caching, APIs web (principalmente baseadas em 

REST), XML e JSON; 

 Conhecimento em ambiente de desenvolvimento (IDEs) para criar aplicações php, 

python e java que entreguem conteúdo dinâmico e 

 Conhecimento sobre a plataforma Linux, incluindo informações sobre o planejamento, 

implementação, manutenção e suporte da plataforma. 

 Web Services SOAP, REST; 

 Repositórios (Subversion, Git); 
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D.3 - Formação/Capacitação (Analista de Sistemas Sênior)  

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados ou demais cursos de graduação 

que tenham como objetivo a formação de profissionais especializados em 

Desenvolvimento de Sistemas de Informática com experiência mínima comprovada de 3 

anos. 

 Profissionais com outra formação superior deverão possuir no mínimo 5 anos de 

experiência comprovada em desenvolvimento de sistemas de TI. 

E. Desenvolvimento de Software -  Mobile - Sênior 

E.1 - Atribuições 

Planejamento, desenvolvimento e arquitetura de sistemas web mobile e móbile 

apps. Além de conhecer as ferramentas citadas no item G.2, a empresa deverá 

disponibilizar profissional que tenha noções em análise de sistemas orientada a objetos, 

arquitetura de informação e usabilidade de interfaces mobile web e mobile apps. 

Participação no desenvolvimento de projetos mobile objetivando assegurar sua 

usabilidade, navegabilidade, acessibilidade, qualidade técnica e estética.  

Experiência desejável de 2 anos em trabalhos de desenvolvimento mobile na 

implantação de soluções corporativas. 

É desejável que o profissional tenha alguma experiência com cross-platform-

development e API, habilidades analíticas, comunicação e coordenação;  

E.2 - Perfil exigido  

A empresa deverá disponibilizar profissional capacitado para o desenvolvimento 

de aplicativos mobile. É indispensável que a empresa disponibilize profissional com 

experiência comprovada de dois anos em, pelo menos, três trabalhos de desenvolvimento 

móbile em linguagem Android. O profissional deverá ter conhecimentos em: 

 

 Habilidade para fazer levantamento de pré-requisitos;  

 Habilidade em estimar atividades utilizando o método de análise por ponto de função; 

 Técnicas Desenvolvimento Ágil; 

 Padrões (design patterns); 

 Análise e modelagem de sistemas orientados a objetos; 

 Modelagem UML; 



      
        

 Página 24 
 

 Modelagem de banco de dados; 

 Java/Android; 

 XHTML – tableless; 

 JavaScript, JQuery framework; 

 SQLite, PostgreSQL e/ou MySQL; 

 Apache WebServer; 

 Web Services – SOAP, REST; 

 Repositórios (Subversion, Git). 

E.3 - Formação/Capacitação  

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados ou demais cursos de graduação 

que tenham como objetivo a formação de profissionais especializados em 

Desenvolvimento de Sistemas de Informática com experiência mínima comprovada de 2 

anos. 

 Profissionais com outra formação superior deverão possuir no mínimo 2 anos de 

experiência comprovada em desenvolvimento Android. 

F – Administração de Redes Microsoft (Sênior) 

F.1 - Atribuições  

Profundos conhecimentos na plataforma da Microsoft em Sistemas Operacionais 

de servidores, Banco de Dados Relacional Sql Server, 2005, 2008 e 2012, e de estações 

de trabalho em redes TCP/IP. Servidores 2000, 2003, 2008 e 2012, contemplando as 

seguintes atividades: Planejamento, Administração, manutenção e troubleshooting nos 

serviços: AD, DNS, DHCP, WINS, IIS, GPOs e Sql Server 2005, 2008 e 2012.  Estações 

de trabalho: Windows XP Professiona, Windows 7 Professional e Windows 8 Professional. 

F.2 - Perfil exigido  

A empresa deverá disponibilizar profissional com profundos conhecimentos para a 

instalação, configuração, tunning e manutenção de sistemas Operacionais da Microsoft 

nas versões de servidores: Windows Server 2000, 2003, 2008 e 2012 contemplando 

também o Planejamento, Instalação e Administração de Sistema Gerenciador de Base de 

Dados Sql Server versões 2005, 2008 e 2012. O profissional deverá ter profundos 

conhecimentos em: 

 Planejamento, instalação e migração de; 

 AD (Active Directory); 

 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol); 
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 DNS (Domain Name System); 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); 

 WINS (Windows Internet Name Service) 

 IIS (Internet Information System); 

 GPO (Group Policy Object); 

 Shadow Copy (Cópia Sombra de arquivos – Área de backup em disco); 

 SQL 2005, 2008 e 2012 Enterprise R2; 

 Windows XP Professional; 

 Windows 7 Professional; 

 Windows 8 Professional; 

 Antivirus da Mcafee e EPO; 

 Virtualização de servidores com Vmware 5.1; 

 Instalação, Administraão e Manutenção de ferramenta de BI Business Object ou similar; 

F.3 – Formação/Capacitação 

Curso Superior completo em Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados, Matemática ou demais cursos de 

graduação que tenham como objetivo a formação de profissionais especializados em 

Planejamento, Implantação, Administração, Operação de Sistemas Operacionais da 

Microsoft e rede LAN usando o protocolo de comunicação de rede TCP/IP com experiência 

mínima comprovada de 3 anos. 

 Profissionais com outra formação superior deverão possuir no mínimo 3 anos de 

experiência comprovada em Planejamento e implentação de redes utilizando servidores 

da Microsoft e rede com protocolo TCP/IP. 

Certificações Microsoft MCSA/MCSE ou Cursos Específicos de Administração e/ou 

Implementação em: 

 Microsoft Windows 2008 e 2012; 

 Windows Enterprise Administrator; 

 Administração de Banco de Dados SQL Server 2008 e/ou 2012; 

Profundos conhecimentos em: 

 Protocolos de rede TCP-IP; 

 Switches; 
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 Roteadores; 

 Hardware (servidores, HBAs, placas de rede, Storage: Configuração de LUNs, RAIDs, 

e etc.); 

 Redes Wireless (Planejar, implementar, configurar e manter em funcionamento de 

forma segura); 

 Experiência em Instalação, Administração e tunning de Servidores de Banco de dados 

SQL Server 2005, 2008 e 2012; 

Ambiente de Virtualização:  

 Vmware 5 (vCenter), Xen, Hyper V e/ou Proxmox. 

 Instalação, administração, backup, clone, tunning, Recuperação de máquinas virtuais, 

etc. 

Telecom:  

 Conhecimentos em telefonia IP. Conhecimentos nos protocolos de telefonia ip mais 

usados no mercado como o SIP, etc. 

Desejável: 

 Conhecimento na configuração de switches de fibra ótica SAN (WWNs, Zones, Afinit, 

etc.); 

 Conhecimento na configuração de Storages (Luns, Raids, etc.); 

 Conhecimento na instalação e administração de ferramentas de BI como Business 

Object no mínimo na versão XI 3.1 da SAP; 

G – Administração de Redes Linux - Pleno 

Nível Superior completo: 

Mínimo de 3 anos na função de instalação/administração de ambientes Linux Red 

Hat Enterprise e/ou CentOS/Suse e Debian além de infraestrutura de TI (Redes TCP/IP); 

Sólidos conhecimentos em ambientes Linux Red Hat Enterprise, Suse e CentOS 

6.4 e superior: 

 Instalação/Recuperação de desastre; 

 Instalação e configuração de firewall (iptables ou outro serviço compatível e uma janela 

gráfica para configuração de regras de acesso); 

 Criação de usuários, diretórios, pemissões de acesso, instalação de certificados 

digitais, etc. 

 Proxy: Web Proxy Squid/Sarg; Instalação, configuração e gerenciamento; 
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 E-mail: Instalação, configuração e administração de: postfix, qmail, exim (dovecot-

imap, greylist, spamassassin, clamav) e Webmail além de ferramentas de controle e 

de monitortamento/gerenciamento do ambiente; 

 Web Server: Apache, Tomcat, Zimbra; 

 Samba, NFS, FTP, LVM, FreeNAS; 

 DNS (named); Planejamento, Instalação, configuração e gerenciamento; 

 Atualização de pacotes (aptget, yum, etc.); 

 Monitoramento através do software livre Zabbix 

Appliances: 

 Firewall: Fortinet – Família - Fortigate 310 IOS 4.0 e/ou 5 ou similar (Sonicwal) – 

Criação de regras, traffic shapping, VPNs, Balanceamento de Carga, Roteamentes, 

relatórios de acessos, etc.; 

 Switchs: 3Com linha 7200 e 4500POE; Planejamento, Instalação, configuração e 

Administração: Incluindo a criação de VLANs, Moitorar performance, etc.; 

 Administração de performance da rede Ethernet LAN e Internet (Intragov); 

Ambiente de Virtualização:  

 Vmware 5 (vCenter), Xen e Hyper V; 

 Instalação, administração, backup, clone, Recuperação de máquinas virtuais, tunning, 

capacity planning, etc. 

Telecom:  

 Telefonia IP. Conhecimentos nos protocolos de telefonia ip mais usados no mercado 

como exemplo o protocolo SIP. 

Cursos de aperfeiçoamento: 

 Red Hat Certified Engineer ou; 

 LPI 1 e 2; 

 Cisco Certified Network Associate – CCNA; 

Desejável: 

 Configuração de switches de fibra ótica (WWNs, etc.); 

 Configuração de Storages (Luns, Raids, etc.); 

H – Administração de Redes Linux (Sênior) 

Nível Superior completo: 
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Mínimo de 5 anos na função de instalação/administração de ambientes Linux Red 

Hat Enterprise e/ou CentOS/Suse e Debian além de infraestrutura de TI e Redes TCP/IP; 

Sólidos conhecimentos em ambientes Linux Red Hat Enterprise, CentOS, Suse e 

Debian: 

 Instalação/Recuperação de desastre; 

 Instalação e configuração de firewall (iptables ou outro serviço),  

 Instalação e configuração de autenticação LDAP, Single Sign One (integração com 

servidores da Microsoft); 

 Proxy: Web Proxy Squid/Sarg; Instalação, configuração e gerenciamento; 

 E-mail: Instalação, configuração e administração de: postfix, qmail, exim (dovecot-

imap, greylist, spamassassin, clamav) e Webmail; 

 Suite de colaboração Zimbra; 

 Web Server: Apache 

 Samba, NFS, FTP, LVM, FreeNAS; 

 Software de monitoramento/gerenciamento: Planejamento, Instalação, configuração e 

gerenciamento das ferramentas: Zabbix, cacti, nagios, awstats, isoqlog, dentre outros; 

 DNS (named); Planejamento, Instalação, configuração e gerenciamento de servidor 

máster e do slave; 

 Atualização de pacotes (aptget, yum, etc.); 

 Compilação de kernel; 

 Administração e Configuração de banco de dados MySql e PostrgreSql;  

 Segurança: ambiente seguro com iptables, SSL, SSH, manter apenas as portas 

necessárias para que o servidor e serviços operem de forma segura, configurar 

permissionamento de arquivos e pastas para que não os mesmos não fiquem expostos 

a atividades má intencionadas;  

 Tunning de performance; 

Appliances: 

 Firewall: Fortinet – Família - Fortigate 310 IOS 4.0 e/ou 5 ou similar (Sonicwal). Criação 

de regras, traffic shapping, VPNs, Balanceamento de Carga, Roteamentes, relatórios 

de acessos, etc.; 

 Switchs: Linha 3Com família 7200 e 4500POE; Planejamento, Instalação, 

configuração e Administração: Incluindo, melhorar de forma performáticas as rotas de 

caminhos mais velozes, a criação de VLANs, Monitorar performance, etc.; 
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 Administração de performance da rede Ethernet LAN e Internet (Intragov), utilizando 

softwares livres de de monitoramento como exemplo: cacti, mrtg, etherreal, shark, 

isoqlog, webanalizer, etc.; 

 Diagnóstico e solução de problemas relativos a lentidão de acesso, uso excessivo da 

rede, do servidor, do link etc.; 

 Conhecimentos no planejamento, configuração e instalação de rede wireless. 

Ambiente de Virtualização:  

 Vmware 5 (vCenter), Xen e Hyper V; 

 Instalação, administração, backup, clone, tunning, Recuperação de máquinas virtuais, 

etc. 

Telecom:  

 Telefonia IP. Conhecimentos nos protocolos de telefonia ip mais usados no mercado 

como o SIP, etc. 

Cursos e ou Certficações: 

 Red Hat Certified Engineer (RHCE) e/ou LPI 1 e 2; 

 Cisco Certified Network Associate – CCNA e CCNE; 

 Certificação Vmware – VCP; 

Desejável: 

 Configuração de switches de fibra ótica (WWNs, etc.); 

 Configuração de Storages (Luns, Raids, etc.); 

 Conhecimento na instalação e administração de ferramentas de BI como Business 

Object no mínimo na versão XI 3.1 da SAP; 

Línguas: 

Inglês – Leitura e escrita 
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QUANTIDADE ESTIMADA DE HORAS A SEREM CONTRATADAS POR NÍVEL DE 
SERVIÇO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: 

 

Níveis de Serviços 
Total 

horas/ano 

A – Web Designer Pleno  1.800 

B – Web Designer Sênior 1.800 

C – Desenvolvimento de Software Windows Sênior 900 

D – Desenvolvimento de Software Linux Sênior 6.660 

E– Desenvolvimento de Software Mobile Sênior  480 

F - Administrador de Redes Microsoft Sênior  960 

G - Administrador de Redes Linux Pleno  1.920 

H - Administrador de Redes Linux Sênior 480 

TOTAL DE HORAS 15.000 

III - PLATAFORMA TECNOLÓGICA – AMBIENTE DE TECNOLOGIA ONDE SERÃO 

DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES CONTRATADAS  

1. Banco de Dados/Servidor de Aplicação:  

a)  Banco de dados relacional SQL Server 2005/2008 e 2012;  

b)  Microsoft .NET Framework 3.5;  

c)  Microsoft Internet Information Server;  

d)  Windows Server 2000,2003,2008R2 e 2012;  

e) MySQL 

f) PostgreSQL 

g) Apache web server, Apache Tomcat , JBoss 

h) Suite de colaboração Zimbra e Monitoramento Zabbix; 

2. Ambientes e ferramentas de desenvolvimento: 

a)  Microsoft Visual Studio 2005, 2008 e 2010; 

b)  Microsoft Visual Basic 6.0;  

c)  Microsoft SQL Server 2005/2008R2 Enterprise; 

d) CSS – Cascading Style Sheets; 

e)  Html, CSS, JS, JQuery e 
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f) Adobe Fireworks, 

g)  Adobe Flash, 

h)  Adobe Dreamweaver, 

i) Adobe InDesign, 

j) Adobe PhotoShop, 

k) Eclipse, Netbeans, Aptana Studio; 

l) Android SDK;  

m) Linguagens de programação .Net, PHP, Python, Java e Ajax; 

IV -  DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. Os serviços objeto da presente licitação serão prestados nas dependências do SEADE, 

correndo por conta da CONTRATADA as despesas relativas a salário, seguro, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários decorrentes da execução do objeto 

contratado. 

1.1. Constatadas irregularidades quanto à adequação dos serviços, o SEADE poderá 

rejeitá-los no todo ou em parte, determinando seu refazimento ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

1.2. Na hipótese de necessidade de refazer os serviços, a CONTRATADA deverá fazê-

lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido 

o preço inicialmente contratado. 

2. A solicitação dos serviços será formalizada mediante emissão de Ordem(ns) de Serviço, 

cuja minuta integra este Termo de Referência como Anexo II. 

3. A CONTRATADA deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer à Superintendência de Tecnologia de Informação - Sutin, à Av. 

Cásper Líbero, 464 – 4º andar, bairro Luz, São Paulo – Capital, para assinar a Ordem de 

Serviço. 

4. No ato da assinatura da primeira Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá comprovar 

que possui ferramenta de controle das atividades executadas, que contemple no mínimo o 

acompanhamento das horas, ações (demandas) e evidências (relação das atividades) e 

deverá possuir acesso compartilhado com o SEADE. A comprovação dessa exigência será 

feita pela apresentação da licença de uso da ferramenta utilizada. 

4.1. A ferramenta deverá ser instalada/disponibilizada no prazo de 02 (dois) dias úteis a 

contar da assinatura da primeira Ordem de Serviço.  
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5. A cada solicitação a CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura da Ordem de 

Serviço, a relação dos técnicos que estarão envolvidos nos serviços a serem prestados, 

acompanhada de documentos que comprovem a adequação ao perfil exigido; 

6 . O SEADE não se obriga a contratar o total de horas estimadas, mas apenas aquelas 

que considerar necessárias. 

V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. A CONTRATADA deverá alocar e disponibilizar seus profissionais em até 2 (dois) dias úteis 

após a solicitação formal do SEADE. 

2. A CONTRATADA deverá apresentar documentos que comprovem que os profissionais 

disponibilizados para o SEADE atendem plenamente ao perfil, à formação e à capacitação, 

exigidos por este Termo de Referência. 

2.1. Caso o profissional ainda não possua as respectivas certificações exigidas em seu 

Perfil Profissional para cada nível de serviço, O SEADE poderá, a partir de prévia autorização, 

admitir a alocação de profissionais que comprovem a aprovação em pelo menos 1 (um) exame 

citado e que compõem a referida Certificação Oficial. 

2.2. Todos os custos para a certificação correrão por conta da CONTRATADA. 

3. Os serviços prestados serão medidos através de planilha mensal de horas 

trabalhadas, por nível de serviço técnico alocado. 

4. Quando necessário ou solicitado pelo SEADE os profissionais alocados para a execução 

dos serviços deverão ser substituídos em 2 (dois) dias úteis, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que previamente aprovados pelo SEADE. 

5. Todos os trabalhos e produtos, principais ou secundários, resultantes direta ou 

indiretamente dos serviços contratados serão de propriedade do SEADE, com exceção da 

propriedade intelectual da metodologia empregada. 

6. A CONTRATADA não poderá fornecer a terceiros ou divulgar, em tempo algum, quaisquer 

dados, comentários ou partes dos serviços que estiver executando ou houver executado, 

dentro do objeto contratado. 

VI -. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado(s), emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

comprove(m) que a empresa, tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto 

licitado, elaborado(s) em impresso com o timbre e os dados relativos à(s) pessoa(s) jurídica(s) 

emitente(s). Entende-se como pertinentes e compatíveis os atestados que comprovem:  
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  Desenvolvimento e manutenção de sistemas nas linguagens das plataformas 
Linux (PHP, Phyton, MySQL e PostGreSQL) e Microsoft (.NET e SQL Server); 

 
 Criação, alteração e eliminação de usuários nos servidores Linux. Instalação, 
configuração e manutenção dos servidores DNS Linux; 

 
  Instalação, configuração e atualização dos sistemas de gerenciamentos de 
acesso em ambiente Linux; 

 
 Instalação, configuração e atualização de servidor proxy de forma transparente 
ou não, em Linux do tipo Squid/Sarg;  

 
     Desenvolvimento e criação de layouts; concepções visuais de materiais 
multimídia para web sites e marcas para identificação de programas específicos; 
confecção de logomarcas, banners para web, animações interativas; elaboração de 
manuais de identidade visual para sites e sistemas. 

 
  Desenvolvimento de softwares, incluindo análise de requisitos, codificação, 
testes e implantação de sistemas. 
 
 Serviços técnicos de instalação parametrização, customização e 
implementação das soluções em ambiente Linux Red Hat Enterprise e/ou Suse, 
CentOS e Debian; 

 
 Serviços técnicos de instalação parametrização, customização e 
implementação das soluções de segurança em Rede Ethernet e Internet; 
 
 Serviços de implementação, parametrização de servidores virtuais com o 
software de virtualização da Vmware; 
 

b) Em até quinze dias após a assinatura do contrato a empresa CONTRATADA 

deverá comprovar sua parceira SILVER ou GOLD Microsoft, com pelo menos 

duas dentre as seguintes competências: 

  Advanced Infraestructure Solutions;  

  Custom Development Solutions;  

  Data Management Solutions;  

  ISV/Software Solutions;  

  Desktop; 

  Server Plataform; 

  Midmarket Solution Provider; e 

  Network Infraestructures Solutions. 
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c) Certificado de Visita Técnica, declarando que a licitante visitou a Fundação SEADE 

e inspecionou o local onde os serviços serão prestados, bem como tomou ciência das 

complexidades técnicas que recairão na execução dos serviços objeto desta licitação, de 

modo que obteve todas as informações necessárias à elaboração da correspondente 

proposta. Todos os custos relacionados à visita técnica e inspeção serão de inteira 

responsabilidade da licitante.  

A licitante deverá, obrigatoriamente, agendar previamente a visita técnica junto 

à Superintendência de Tecnologia de Informação - Sutin do SEADE.  

 

     São Paulo, 28 de agosto de 2014. 

 
 
   ________________________________________ 
                                                           VIVALDO LUIZ CONTI 
                                  Superintendência de Tecnologia da Informação  
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
À 
FUNDAÇÃO SEADE 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO – SUPORTE NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E 
INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA 
 
1) Após analisarmos os termos da licitação em referência, bem como as condições previstas 
no Termo de Referência – Anexo I, elaboramos a seguinte proposta: 
 

NÍVEIS DE SERVIÇOS 
    HORAS 
ESTIMADAS 

        VALOR EM R$ 

   UNITÁRIO 
 

    TOTAL     
ESTIMADO 
 

A – Web Designer Pleno  1.800 
  

B – Web Designer Sênior  1.800 
  

C – Desenvolvimento de Software Windows Sênior 900 
  

D – Desenvolvimento de Software Linux Sênior  6.660 
  

E– Desenvolvimento de Software Mobile Sênior 480 
  

F-  Administrador de Redes Microsoft Sênior 960 
  

G- Administrador de Redes Linux Pleno  1.920 
  

H - Administrador de Redes Linux Sênior 480 
  

VALOR TOTAL GLOBAL  15.000   

 
2) No valor apresentado estão incluídos e considerados todos os elementos que causem 
impacto no custo operacional necessário à execução dos serviços, de forma a se constituir na 
única e total contraprestação a ser paga pelo SEADE. 
3) Declaramos estar de acordo com todos os termos deste Pregão e seus Anexos que dele 
fazem parte integrante, bem como não existir nenhum fato impeditivo para celebrar contrato 
com a Administração. 
4) Prazo de início da execução: 02 (dois) dias úteis, contados a partir da assinatura da Ordem 
de Serviços. 
   São Paulo,  
      

_______________________________ 
                                   Nome 

                            Empresa 
 
(Esta planilha somente será entregue pela empresa vencedora quando solicitado.) 
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ANEXO III 
MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇO  

       ORDEM DE SERVIÇOS – N.º         /2014 

 À 

Razão Social da Empresa: 

Endereço Completo: CEP:  

A/C C.N.P.J. n.º  

Fone / Fax:  

Nome do Projeto  
C.Custo/

N° 
Projeto 

Qtde 
Horas 

Valor em Reais  

Valor/Hora Total  

     

     

     

TOTAL    

1) No valor apresentado estão incluídos e considerados todos os elementos que causem impacto 

no custo operacional necessário à execução dos serviços, de forma a se constituir na única e 

total contraprestação a ser paga pelo SEADE. 

2) Local de Execução: Os serviços serão prestados nas dependências do SEADE, na Av. 

Cásper Líbero, 464, Luz – São Paulo- SP. 

3) Prazo de Início dos Serviços: Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, contado a partir da assinatura da Ordem de Serviços. 

4) Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias, a partir da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura relativa aos serviços, sem qualquer incidência de atualização monetária, em 

moeda corrente do País, condicionado a emissão de Atestado de Execução de Serviços pela 

Superintendência de Tecnologia de Informação - SUTIN do SEADE, por meio de crédito em 

conta corrente da CONTRATADA, no Banco do Brasil S/A. 

São Paulo,           de                          de 2014. 

PELO SEADE:                                                          PELA CONTRATADA 
 
_______________________                                 _________________________ 
                                                                                                         
_______________________                                 _________________________ 
(Nome e cargo)                                                    (Nome e cargo) 
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ANEXO IV 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
EXPEDIENTE SEADE Nº 131 /2014 

CONTRATO Nº 
 
 
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE REDE DE 
INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE E A 
____________________________________________. 
 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE 

DE DADOS - SEADE, CNPJ nº 51.169.555/0001-00, Inscrição Estadual nº 110.199.866.112, 

com sede na Av. Cásper Líbero, 464, nesta Capital, doravante denominada FUNDAÇÃO 

SEADE, neste ato representada por sua Diretora Executiva, Dra. MARIA HELENA GUIMARÃES 

DE CASTRO, de outro lado, a _________________________________, doravante denominada 

CONTRATADA, com sede na ______________________________, CNPJ nº 

________________, neste ato representada por seu ___________, Sr. ________________, 

têm entre si justo e contratado, na melhor forma de direito, o presente contrato de prestação 

de serviços, decorrente do Pregão Eletrônico nº 027/2014, sujeitando-se às normas da Lei 

Federal 8.666/93, da Lei Estadual 6.544/89, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Estadual nº 

49.722/05, Decreto Estadual 47.297/02, Resolução CEGP-10, de 19/11/02  e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, mediante cláusulas e condições seguintes: 

 
 
CLÁUSULA I - OBJETO 
 
I.1. Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados para 

suporte ao desenvolvimento de sistemas e infraestrutura de rede de informática. 
 
I.2. O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e 

qualidade requerida. 
 
I.3. O regime de execução deste Contrato é o de empreitada por preço unitário. 
 
 
CLÁUSULA II – DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS   

A - Web Designer – Pleno 

A.1 - Atribuições 
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Planejamento e desenvolvimento de projetos de interfaces visuais para softwares, páginas ou 

sites para a WEB objetivando assegurar sua usabilidade, navegabilidade, acessibilidade, 

redação apropriada a web, qualidade técnica e estética.  

Efetuar a montagem das páginas em HTML / CSS, segundo os padrões W3C  - tableless / 

webstandards. 

É indispensável experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos em trabalhos de web designer 

na implantação de sites e portais institucionais. 

É desejável que o profissional tenha experiência no desenvolvimento em uma das seguintes 

áreas/ferramentas: 

 produção de páginas para Sistemas Gerenciadores de Conteúdo / Blogs Joomla, 

WordPress. 

A.2 - Perfil Profissional exigido  

Profissional capacitado para o desenvolvimento de sistemas e páginas WEB, com capacidade 

de implementar ferramentas de busca facilitada, com conhecimento em linguagem visual, 

plástica e com senso estético e funcional para criar soluções eficazes em comunicação digital 

e projetos de artemídia. São necessários conhecimentos em: 

 Ferramentas Adobe: Fireworks, Flash/Action Script, Dreamweaver, Photoshop, InDesign; 

 CSS (Cascading Style Sheets) e CSS3; 

 jQuery; 

 Javascript; 

 HTML e HTML 5;  

 XHTML tableless; 

 Noções de PHP; 

Estar habilitado para adotar estratégias que garantam acessibilidade as páginas. 

 Padrões estabelecidos pelo W3C - Tableless / Webstandards 

 

Estar preparado para a produção de páginas cujo código seja executado com sucesso 

independente do navegador utilizado (desenvolvimento Cross-Browser). 

Ter conhecimentos que viabilizem a integração de diversas mídias utilizadas na produção de 

sites e portais corporativos. 

 

Certificação desejável em pelo menos uma das seguintes ferramentas: 

 Adobe Flash, ou 

 Visual Studio ou ferramenta similar 

A.3 - Formação/Capacitação (Analista de Sistemas / Design Digital Pleno) 
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Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados, Design Digital ou Comunicação. 

Também poderão ser admitidos demais cursos de especialização voltados para a área de 

Design Digital, tais como Edição Visual para Mídias Digitais, Produção de Interfaces Web e 

Multimídia, Comunicação e Multimeios, Design Gráfico, Sistemas de Informação entre outros.  

B - Web Designer – Sênior 

 

B.1 - Atribuições 

Planejamento e desenvolvimento de projetos de interfaces visuais para softwares, páginas ou 

sites para a WEB objetivando assegurar sua usabilidade, navegabilidade, acessibilidade, 

redação apropriada a web, qualidade técnica e estética.  

Efetuar a montagem das páginas em HTML / CSS, segundo os padrões W3C  - tableless / 

webstandards. 

É indispensável experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos em trabalhos de web designer 

na implantação de sites e portais institucionais. 

É desejável que o profissional tenha experiência no desenvolvimento em uma das seguintes 

áreas/ferramentas: 

 produção de páginas para Sistemas Gerenciadores de Conteúdo / Blogs Joomla, 

WordPress. 

B.2 - Perfil Profissional exigido  

Profissional capacitado para o desenvolvimento de sistemas e páginas web, com 

capacidade de implementar ferramentas de busca facilitada, com conhecimento em 

linguagem visual, plástica e com senso estético e funcional para criar soluções eficazes em 

comunicação digital e projetos de artemídia com embasamento em metodologias voltadas 

para o desenvolvimento baseado em UX (User Experience) São necessários conhecimentos 

em: 

  Ferramentas Adobe: Fireworks, Flash/Action Script, Dreamweaver, Photoshop, InDesign 

   CSS (Cascading Style Sheets) e CSS3 

 jQuery 

 Javascript 

 AJAX 

 HTML e HTML 5  

 Noções de PHP 

 Noções de .NET 
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Estar habilitado para adotar estratégias para potencializar e melhorar o 

posicionamento de um site nas páginas de resultados nos sites de busca e que garantam 

acessibilidade as páginas. 

 SEO (otimização para mecanismos de busca) 

 Padrões estabelecidos pelo W3C - Tableless / Webstandards 

 

Estar preparado para a produção de páginas cujo código seja executado com sucesso 

independente do navegador utilizado. 

Ter conhecimentos que viabilizem a integração de diversas mídias utilizadas na 

produção de sites e portais. 

Arquitetura de informação e usabilidade de interfaces web, mobile web e mobile apps; 

 

Certificação obrigatória em pelo menos uma das seguintes ferramentas: 

 Adobe Fireworks,  

 Adobe Flash,  

 Adobe Dreamweaver, 

 Adobe Photoshop, ou 

 Adobe InDesign. 

B.3 - Formação/Capacitação (Analista de Sistemas / Design Digital Sênior)  

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados, Design Digital ou Comunicação. E 

com especialização (no mínimo em andamento) voltados para a área de Design Digital ou de 

Gestão de Projetos, tais como: 

 Edição Visual para Mídias Digitais,  

 Produção de Interfaces Web e Multimídia,  

 Comunicação e Multimeios 

 Gestão de Projetos 

 Gestão de Projetos Web/Multimída entre outros.  

C- Desenvolvimento de Software Windows - Sênior  

C.1 - Atribuições 

Trabalhos técnicos de desenvolvimento de softwares, incluindo levantamento de 

requisitos e análise, codificação, testes e implantação de sistemas junto à equipe de 

desenvolvimento da Superintendência de Informática da Fundação Seade. Propenso a 

aderir e a agregar conhecimento aos padrões de codificação visuais e de controle dos 

sistemas desenvolvidos. Realizar e atualizar toda a documentação sobre os sistemas a 

serem desenvolvidos, bem como de seus manuais de utilização. Prover o controle efetivo 
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do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra violação dos dados, assim como 

seu sigilo. Participação em discussões internas para levantamentos de requisitos e 

definição de políticas e ações de Tecnologia da Informação a serem adotadas. Garantia 

do sigilo das informações tratadas nos projetos da SEADE. 

C.2 - Perfil Profissional exigido  

A empresa deverá disponibilizar profissional para desenvolvimento de Sistemas 

nas instalações do SEADE, com os seguintes conhecimentos:  

 Habilidade para fazer levantamento de pré-requisitos;  

 Habilidade em estimar atividades utilizando o método de análise por ponto de função; 

 Análise e modelagem de sistemas; 

 Modelagem de banco de dados; 

 Desenvolvimento e implementação de sistemas em plataforma Web; 

 Microsoft Framework 3.5 ou acima;  

 Gerenciador de banco de dados SQL 2005/2008;  

 Crystal Report; 

 Reporting Services; 

 Linguagens VB.Net, ASP.NET, ADO.NET, C#. Ajax pra .Net, JavaScript e JQuery; 

 Gerenciamento e customização de Framework .Net; 

 Experiência em utilização de HTML, XML e criação de componentes e programação 

orientada a objetos; 

 Conhecimento em ambiente de desenvolvimento MS Visual Studio .NET e em 

plataforma Microsoft .NET para criar aplicações ASP.NET que entreguem conteúdo 

dinâmico e 

 Conhecimento sobre a plataforma Microsoft, incluindo informações sobre o 

planejamento, implementação, manutenção e suporte da plataforma. 

 Conhecimentos de MS Report Server e Analysis Server 

 

Certificação: Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) - Developer 3.5 

É obrigatório que o profissional possua a certificação (MCPD) da última versão do 

software ou a aprovação em pelo menos dois dos seguintes exames: 

– TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation 

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Application 

Development  
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– TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Communication Foundation Application 

Development  

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Workflow Foundation Application 

Development  

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Forms Application Development 

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ADO.NET Application Development 

– TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development  

 C.3 - Formação/Capacitação (Analista de Sistemas Sênior)  

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados ou demais cursos de graduação 

que tenham como objetivo a formação de profissionais especializados em 

Desenvolvimento de Sistemas de Informática com experiência mínima comprovada de 3 

anos. 

 Profissionais com outra formação superior deverão possuir no mínimo 5 anos de 

experiência comprovada em desenvolvimento de sistemas de TI.  

D- Desenvolvimento de Software Linux - Sênior  

D.1 – Atribuições 

 

Planejamento, desenvolvimento e arquitetura de sistemas web em geral. Além de 

conhecer as ferramentas citadas no item F.2, a empresa deverá disponibilizar profissional 

que tenha noções em Gestão de Processos, Gestão do Conhecimento e Gestão da 

Informação. 

Trabalhos técnicos de desenvolvimento de softwares, incluindo levantamento de 

requisitos e análise, codificação, testes e implantação de sistemas junto à equipe de 

desenvolvimento da Superintendência de Informática da Fundação Seade. Propenso a 

aderir e a agregar conhecimento aos padrões de codificação visuais e de controle dos 

sistemas desenvolvidos. Realizar e atualizar toda a documentação sobre os sistemas a 

serem desenvolvidos, bem como de seus manuais de utilização. Prover o controle efetivo 

do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra violação dos dados, assim como 

seu sigilo. Participação em discussões internas para levantamentos de requisitos e 

definição de políticas e ações de Tecnologia da Informação a serem adotadas. Garantia 

do sigilo das informações tratadas nos projetos da SEADE. 

D.2 - Perfil Profissional exigido  
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A empresa deverá disponibilizar profissional para desenvolvimento de sistemas 

nas instalações do SEADE, com os seguintes conhecimentos:  

 Habilidade para fazer levantamento de pré-requisitos;  

 Habilidade em estimar atividades utilizando o método de análise por ponto de função; 

 Técnicas Desenvolvimento Ágil; 

 Padrões (design patterns); 

 Análise e modelagem de sistemas orientados a objetos; 

 Modelagem UML; 

 Modelagem de banco de dados; 

 Desenvolvimento e implementação de sistemas em plataforma Linux utilizando as 

ferramentas de desenvolvimento tais como Eclipse, NetBeans, Aptana Studio ou 

similar;  

 Vivência com ambiente operacional de servidores linux;  

 Gerenciador de banco de dados open source PostgreSQL, MySQL;  

 Linguagens de programação PHP, Python, Java, Ajax, JavaScript e JQuery; 

 Gerenciamento e customização de bibliotecas e frameworks; 

 Experiência em utilização de HTML, XML e programação orientada a objetos; 

 Conhecimentos sólidos de HTTP, caching, APIs web (principalmente baseadas em 

REST), XML e JSON; 

 Conhecimento em ambiente de desenvolvimento (IDEs) para criar aplicações php, 

python e java que entreguem conteúdo dinâmico e 

 Conhecimento sobre a plataforma Linux, incluindo informações sobre o planejamento, 

implementação, manutenção e suporte da plataforma. 

 Web Services SOAP, REST; 

 Repositórios (Subversion, Git); 

 

D.3 - Formação/Capacitação (Analista de Sistemas Sênior)  

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados ou demais cursos de graduação 

que tenham como objetivo a formação de profissionais especializados em 

Desenvolvimento de Sistemas de Informática com experiência mínima comprovada de 3 

anos. 

 Profissionais com outra formação superior deverão possuir no mínimo 5 anos de 

experiência comprovada em desenvolvimento de sistemas de TI. 
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E. Desenvolvimento de Software -  Mobile - Sênior 

E.1 - Atribuições 

Planejamento, desenvolvimento e arquitetura de sistemas web mobile e móbile 

apps. Além de conhecer as ferramentas citadas no item G.2, a empresa deverá 

disponibilizar profissional que tenha noções em análise de sistemas orientada a objetos, 

arquitetura de informação e usabilidade de interfaces mobile web e mobile apps. 

Participação no desenvolvimento de projetos mobile objetivando assegurar sua 

usabilidade, navegabilidade, acessibilidade, qualidade técnica e estética.  

Experiência desejável de 2 anos em trabalhos de desenvolvimento mobile na 

implantação de soluções corporativas. 

É desejável que o profissional tenha alguma experiência com cross-platform-

development e API, habilidades analíticas, comunicação e coordenação;  

 

E.2 - Perfil exigido  

A empresa deverá disponibilizar profissional capacitado para o desenvolvimento 

de aplicativos mobile. É indispensável que a empresa disponibilize profissional com 

experiência comprovada de dois anos em, pelo menos, três trabalhos de desenvolvimento 

móbile em linguagem Android. O profissional deverá ter conhecimentos em: 

 

 Habilidade para fazer levantamento de pré-requisitos;  

 Habilidade em estimar atividades utilizando o método de análise por ponto de função; 

 Técnicas Desenvolvimento Ágil; 

 Padrões (design patterns); 

 Análise e modelagem de sistemas orientados a objetos; 

 Modelagem UML; 

 Modelagem de banco de dados; 

 Java/Android; 

 XHTML – tableless; 

 JavaScript, JQuery framework; 

 SQLite, PostgreSQL e/ou MySQL; 

 Apache WebServer; 

 Web Services – SOAP, REST; 

 Repositórios (Subversion, Git). 
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E.3 - Formação/Capacitação  

Curso Superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados ou demais cursos de graduação 

que tenham como objetivo a formação de profissionais especializados em 

Desenvolvimento de Sistemas de Informática com experiência mínima comprovada de 2 

anos. 

 Profissionais com outra formação superior deverão possuir no mínimo 2 anos de 

experiência comprovada em desenvolvimento Android. 

 

F – Administração de Redes Microsoft (Sênior) 

F.1 - Atribuições  

Profundos conhecimentos na plataforma da Microsoft em Sistemas Operacionais 

de servidores, Banco de Dados Relacional Sql Server, 2005, 2008 e 2012, e de estações 

de trabalho em redes TCP/IP. Servidores 2000, 2003, 2008 e 2012, contemplando as 

seguintes atividades: Planejamento, Administração, manutenção e troubleshooting nos 

serviços: AD, DNS, DHCP, WINS, IIS, GPOs e Sql Server 2005, 2008 e 2012.  Estações 

de trabalho: Windows XP Professiona, Windows 7 Professional e Windows 8 Professional. 

F.2 - Perfil exigido  

A empresa deverá disponibilizar profissional com profundos conhecimentos para a 

instalação, configuração, tunning e manutenção de sistemas Operacionais da Microsoft 

nas versões de servidores: Windows Server 2000, 2003, 2008 e 2012 contemplando 

também o Planejamento, Instalação e Administração de Sistema Gerenciador de Base de 

Dados Sql Server versões 2005, 2008 e 2012. O profissional deverá ter profundos 

conhecimentos em: 

 Planejamento, instalação e migração de; 

 AD (Active Directory); 

 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol); 

 DNS (Domain Name System); 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); 

 WINS (Windows Internet Name Service) 

 IIS (Internet Information System); 

 GPO (Group Policy Object); 

 Shadow Copy (Cópia Sombra de arquivos – Área de backup em disco); 

 SQL 2005, 2008 e 2012 Enterprise R2; 
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 Windows XP Professional; 

 Windows 7 Professional; 

 Windows 8 Professional; 

 Antivirus da Mcafee e EPO; 

 Virtualização de servidores com Vmware 5.1; 

 Instalação, Administraão e Manutenção de ferramenta de BI Business Object ou similar; 

 

F.3 – Formação/Capacitação 

Curso Superior completo em Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação, Processamento de Dados, Matemática ou demais cursos de 

graduação que tenham como objetivo a formação de profissionais especializados em 

Planejamento, Implantação, Administração, Operação de Sistemas Operacionais da 

Microsoft e rede LAN usando o protocolo de comunicação de rede TCP/IP com experiência 

mínima comprovada de 3 anos. 

 Profissionais com outra formação superior deverão possuir no mínimo 3 anos de 

experiência comprovada em Planejamento e implementação de redes utilizando 

servidores da Microsoft e rede com protocolo TCP/IP. 

Certificações Microsoft MCSA/MCSE ou Cursos Específicos de Administração e/ou 

Implementação em: 

 Microsoft Windows 2008 e 2012; 

 Windows Enterprise Administrator; 

 Administração de Banco de Dados SQL Server 2008 e/ou 2012; 

Profundos conhecimentos em: 

 Protocolos de rede TCP-IP; 

 Switches; 

 Roteadores; 

 Hardware (servidores, HBAs, placas de rede, Storage: Configuração de LUNs, RAIDs, 

e etc.); 

 Redes Wireless (Planejar, implementar, configurar e manter em funcionamento de 

forma segura); 

 Experiência em Instalação, Administração e tunning de Servidores de Banco de dados 

SQL Server 2005, 2008 e 2012; 

Ambiente de Virtualização:  
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 Vmware 5 (vCenter), Xen, Hyper V e/ou Proxmox. 

 Instalação, administração, backup, clone, tunning, Recuperação de máquinas virtuais, 

etc. 

Telecom:  

 Conhecimentos em telefonia IP. Conhecimentos nos protocolos de telefonia ip mais 

usados no mercado como o SIP, etc. 

Desejável: 

 Conhecimento na configuração de switches de fibra ótica SAN (WWNs, Zones, Afinit, 

etc.); 

 Conhecimento na configuração de Storages (Luns, Raids, etc.); 

 Conhecimento na instalação e administração de ferramentas de BI como Business 

Object no mínimo na versão XI 3.1 da SAP; 

 

G – Administração de Redes Linux - Pleno 

Nível Superior completo: 

Mínimo de 3 anos na função de instalação/administração de ambientes Linux Red 

Hat Enterprise e/ou CentOS/Suse e Debian além de infraestrutura de TI (Redes TCP/IP); 

Sólidos conhecimentos em ambientes Linux Red Hat Enterprise, Suse e CentOS 

6.4 e superior: 

 Instalação/Recuperação de desastre; 

 Instalação e configuração de firewall (iptables ou outro serviço compatível e uma janela 

gráfica para configuração de regras de acesso); 

 Criação de usuários, diretórios, pemissões de acesso, instalação de certificados 

digitais, etc. 

 Proxy: Web Proxy Squid/Sarg; Instalação, configuração e gerenciamento; 

 E-mail: Instalação, configuração e administração de: postfix, qmail, exim (dovecot-

imap, greylist, spamassassin, clamav) e Webmail além de ferramentas de controle e 

de monitortamento/gerenciamento do ambiente; 

 Web Server: Apache, Tomcat, Zimbra; 

 Samba, NFS, FTP, LVM, FreeNAS; 

 DNS (named); Planejamento, Instalação, configuração e gerenciamento; 

 Atualização de pacotes (aptget, yum, etc.); 
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 Monitoramento através do software livre Zabbix 

Appliances: 

 Firewall: Fortinet – Família - Fortigate 310 IOS 4.0 e/ou 5 ou similar (Sonicwal) – 

Criação de regras, traffic shapping, VPNs, Balanceamento de Carga, Roteamentes, 

relatórios de acessos, etc.; 

 Switchs: 3Com linha 7200 e 4500POE; Planejamento, Instalação, configuração e 

Administração: Incluindo a criação de VLANs, Moitorar performance, etc.; 

 Administração de performance da rede Ethernet LAN e Internet (Intragov); 

Ambiente de Virtualização:  

 Vmware 5 (vCenter), Xen e Hyper V; 

 Instalação, administração, backup, clone, Recuperação de máquinas virtuais, tunning, 

capacity planning, etc. 

Telecom:  

 Telefonia IP. Conhecimentos nos protocolos de telefonia ip mais usados no mercado 

como exemplo o protocolo SIP. 

Cursos de aperfeiçoamento: 

 Red Hat Certified Engineer ou; 

 LPI 1 e 2; 

 Cisco Certified Network Associate – CCNA; 

Desejável: 

 Configuração de switches de fibra ótica (WWNs, etc.); 

 Configuração de Storages (Luns, Raids, etc.); 

 

H – Administração de Redes Linux (Sênior) 

Nível Superior completo: 

Mínimo de 5 anos na função de instalação/administração de ambientes Linux Red 

Hat Enterprise e/ou CentOS/Suse e Debian além de infraestrutura de TI e Redes TCP/IP; 

 

Sólidos conhecimentos em ambientes Linux Red Hat Enterprise, CentOS, Suse e 

Debian: 

 Instalação/Recuperação de desastre; 

 Instalação e configuração de firewall (iptables ou outro serviço),  
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 Instalação e configuração de autenticação LDAP, Single Sign One (integração com 

servidores da Microsoft); 

 Proxy: Web Proxy Squid/Sarg; Instalação, configuração e gerenciamento; 

 E-mail: Instalação, configuração e administração de: postfix, qmail, exim (dovecot-

imap, greylist, spamassassin, clamav) e Webmail; 

 Suite de colaboração Zimbra; 

 Web Server: Apache 

 Samba, NFS, FTP, LVM, FreeNAS; 

 Software de monitoramento/gerenciamento: Planejamento, Instalação, configuração e 

gerenciamento das ferramentas: Zabbix, cacti, nagios, awstats, isoqlog, dentre outros; 

 DNS (named); Planejamento, Instalação, configuração e gerenciamento de servidor 

máster e do slave; 

 Atualização de pacotes (aptget, yum, etc.); 

 Compilação de kernel; 

 Administração e Configuração de banco de dados MySql e PostrgreSql;  

 Segurança: ambiente seguro com iptables, SSL, SSH, manter apenas as portas 

necessárias para que o servidor e serviços operem de forma segura, configurar 

permissionamento de arquivos e pastas para que não os mesmos não fiquem expostos 

a atividades má intencionadas;  

 Tunning de performance; 

Appliances: 

 Firewall: Fortinet – Família - Fortigate 310 IOS 4.0 e/ou 5 ou similar (Sonicwal). Criação 

de regras, traffic shapping, VPNs, Balanceamento de Carga, Roteamentes, relatórios 

de acessos, etc.; 

 Switchs: Linha 3Com família 7200 e 4500POE; Planejamento, Instalação, 

configuração e Administração: Incluindo, melhorar de forma performáticas as rotas de 

caminhos mais velozes, a criação de VLANs, Monitorar performance, etc.; 

 Administração de performance da rede Ethernet LAN e Internet (Intragov), utilizando 

softwares livres de de monitoramento como exemplo: cacti, mrtg, etherreal, shark, 

isoqlog, webanalizer, etc.; 

 Diagnóstico e solução de problemas relativos a lentidão de acesso, uso excessivo da 

rede, do servidor, do link etc. 

 Conhecimentos no planejamento, configuração e instalação de rede wireless. 
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Ambiente de Virtualização:  

 Vmware 5 (vCenter), Xen e Hyper V; 

 Instalação, administração, backup, clone, tunning, Recuperação de máquinas virtuais, 

etc. 

Telecom:  

 Telefonia IP. Conhecimentos nos protocolos de telefonia ip mais usados no mercado 

como o SIP, etc. 

Cursos e ou Certficações: 

 Red Hat Certified Engineer (RHCE) e/ou LPI 1 e 2; 

 Cisco Certified Network Associate – CCNA e CCNE; 

 Certificação Vmware – VCP; 

Desejável: 

 Configuração de switches de fibra ótica (WWNs, etc.); 

 Configuração de Storages (Luns, Raids, etc.); 

 Conhecimento na instalação e administração de ferramentas de BI como Business 

Object no mínimo na versão XI 3.1 da SAP; 

Linguas: 

Inglês – Leitura e escrita 

 
QUANTIDADE ESTIMADA DE HORAS A SEREM CONTRATADAS POR NÍVEL 
DE SERVIÇO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 

 

Níveis de Serviços 
Total 

horas/ano 

A – Web Designer Pleno  1.800 

B – Web Designer Sênior 1.800 

C – Desenvolvimento de Software Windows Sênior 900 

D – Desenvolvimento de Software Linux Sênior 6.660 

E– Desenvolvimento de Software Mobile Sênior  480 

F - Administrador de Redes Microsoft Sênior  960 

G - Administrador de Redes Linux Pleno  1.920 
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H - Administrador de Redes Linux Sênior 480 

TOTAL DE HORAS 15.000 

II.1 - PLATAFORMA TECNOLÓGICA – AMBIENTE DE TECNOLOGIA ONDE SERÃO 

DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES CONTRATADAS  

1. Banco de Dados/Servidor de Aplicação:  

i)  Banco de dados relacional SQL Server 2005/2008 e 2012;  

j)  Microsoft .NET Framework 3.5;  

k)  Microsoft Internet Information Server;  

l)  Windows Server 2000,2003,2008R2 e 2012;  

m) MySQL 

n) PostgreSQL 

o) Apache web server, Apache Tomcat , JBoss 

p) Suite de colaboração Zimbra e Monitoramento Zabbix; 

2. Ambientes e ferramentas de desenvolvimento: 

m)  Microsoft Visual Studio 2005, 2008 e 2010; 

n)  Microsoft Visual Basic 6.0;  

o)  Microsoft SQL Server 2005/2008R2 Enterprise; 

p) CSS – Cascading Style Sheets; 

q)  Html , CSS, JS, JQuery e 

r) Adobe Fireworks, 

s)  Adobe Flash, 

t)  Adobe Dreamweaver, 

u) Adobe InDesign, 

v) Adobe PhotoShop, 

w) Eclipse, Netbeans, Aptana Studio; 

x) Android SDK;  

y)  Linguagens de programação .Net, PHP, Python, Java e Ajax; 

 
 
CLÁUSULA III -  DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

III.1.  Os serviços objeto da presente licitação serão prestados nas dependências do SEADE, 

correndo por conta da CONTRATADA as despesas relativas a salário, seguro, 
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transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários decorrentes da 

execução do objeto contratado. 

III.1.1.  Constatadas irregularidades quanto à adequação dos serviços, o SEADE poderá 

rejeitá-los no todo ou em parte, determinando seu refazimento ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

III.1.2.  Na hipótese de necessidade de refazer os serviços, a CONTRATADA deverá 

fazê-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

III.2.   A solicitação dos serviços será formalizada mediante emissão de Ordem(ns) de Serviço, 

cuja minuta integra o Termo de Referência como Anexo III. 

III.3. A CONTRATADA deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer à Superintendência de Tecnologia de Informação - Sutin, à 

Av. Cásper Líbero, 464 – 4º andar, bairro Luz, São Paulo – Capital, para assinar a 

Ordem de Serviço. 

III.4.  No ato da assinatura da primeira Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá comprovar 

que possui ferramenta de controle das atividades executadas, que contemple no mínimo 

o acompanhamento das horas, ações (demandas) e evidências (relação das atividades) 

e deverá possuir acesso compartilhado com o SEADE. A comprovação dessa exigência 

será feita pela apresentação da licença de uso da ferramenta utilizada. 

III.4.1.  A ferramenta deverá ser instalada/disponibilizada no prazo de 02 (dois) dias úteis 

a contar da assinatura da primeira Ordem de Serviço.  

III.5.  A cada solicitação a CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura da Ordem 

de Serviço, a relação dos técnicos que estarão envolvidos nos serviços a serem 

prestados, acompanhada de documentos que comprovem a adequação ao perfil 

exigido; 

III.6.  O Seade não se obriga a contratar o total de horas estimadas, mas apenas aquelas 

que considerar necessárias. 

 
CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS 
 

No valor apresentado estão incluídos e considerados todos os elementos que causem impacto 
no custo operacional necessário à execução dos serviços, de forma a se constituir na única e 
total contraprestação a ser paga pelo SEADE. 
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NÍVEIS DE SERVIÇOS 
 

HORAS 
ESTIMADAS 
 

VALOR EM R$ 

UNITÁRIO      TOTAL 

A – Web Designer Pleno  1.800   

B – Web Designer Sênior  1.800   

C – Desenvolvimento de Software Windows Sênior 900   

D – Desenvolvimento de Software Linux Sênior  6.660   

E– Desenvolvimento de Software Mobile Sênior 480   

F - Administrador de Redes Microsoft Sênior 960   

G- Administrador de Redes Linux Pleno  1.920   

H - Administrador de Redes Linux Sênior 480   

VALOR TOTAL GLOBAL  15.000   

 
CLÁUSULA V – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
V.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e 

ininterruptos, contados da data estabelecida na assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 
termos e condições permitidos pela legislação vigente. 

V.2. A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde 
que o faça mediante documento escrito, em até 90 (noventa) dias antes do 
vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência, 
mediante provocação da Contratante. 

V.3. A prorrogação do prazo de vigência somente será formalizada caso os preços 
mantenham-se vantajosos para a FUNDAÇÃO SEADE e condizentes com o 
mercado, conforme pesquisa a ser realizada à época, mediante celebração do 
respectivo termo de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na 
Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
V.4.   A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 

Administração não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de 
indenização. 

 
 
CLÁUSULA VI – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
VI.1. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 

procedimentos:  
 

1. No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a 
CONTRATADA entregará planilha contendo os quantitativos totais mensais de cada 
um dos tipos de serviços efetivamente realizados, em conformidade com as 
tarefas atribuídas e os respectivos valores apurados. 

2. A FUNDAÇÃO SEADE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou 
incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da 
nota fiscal/fatura. 
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3. Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da 
seguinte forma:  

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários 
contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente 
executados, descontadas as importâncias relativas às quantidades de serviços 
não aceitas e glosadas pela FUNDAÇÃO SEADE por motivos imputáveis à 
CONTRATADA. 

b) A realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação 
de sanções à CONTRATADA, por conta da não execução dos serviços. 

 
VI.2. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a SUTIN da FUNDAÇÃO 

SEADE atestará a medição mensal, comunicando a CONTRATADA, no prazo de 03 dias 
contados do recebimento da planilha, o valor aprovado, e autorizando a emissão da 
correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação 
dos valores aprovados. 

 
VI.3. As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra a FUNDAÇÃO SEADE e 

apresentadas na SUTIN – Superintendência de Tecnologia da Informação. 
 
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
VII.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após a apresentação dos originais 

da fatura, condicionados a apresentação da planilha mensal de horas trabalhadas e 
emissão do Atestado de Execução dos Serviços pela Superintendência de Tecnologia 
de Informação – SUTIN, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS, 
correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão de obra alocada para 
esse fim. 

 
VII.2. Por ocasião da apresentação à FUNDAÇÃO SEADE da Nota Fiscal, Fatura, Recibo ou 

documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do 
recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. 

 
VII.3. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas que deverão corresponder 

ao período de execução à FUNDAÇÃO SEADE são: 

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; 

b) Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa 
pelo SEFIP após a transmissão do arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica 
ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 
emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; 

c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE; 

d) Relação de Tomadores/Obras - RET 
 

VII.4. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município que 
a prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas 
na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03. 
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VII.5. Para os serviços prestados no município de São Paulo, conforme Lei Municipal de São 
Paulo, de nº 13.701, de 24/12/2003, em especial no seu artigo 9º, parágrafo 2º, bem 
como do Decreto Municipal de São Paulo, nº 45.540, de 29.03.04, a FUNDAÇÃO 
SEADE, na qualidade de responsável tributária, deverá reter a quantia correspondente 
ao valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, 
apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA até o dia 
10 (dez) do mês seguinte ao da prestação dos serviços. 

a) Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 
equivalente, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 
“RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 
correspondente, sem nenhuma dedução. 

  O recolhimento da importância retida será efetuado até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente aos serviços prestados.  

 
VII.6. Por ocasião da apresentação à FUNDAÇÃO SEADE da nota fiscal/ fatura, recibo ou 

documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do 
recolhimento do ISSQN, por meio de cópia autenticada da guia de recolhimento 
correspondente aos serviços executados e deverá estar referenciada à data de 
emissão da nota fiscal, fatura ou do documento de cobrança equivalente. 

 
VII.7. Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do 

documento de cobrança equivalente não haja decorrido o prazo legal para 
recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando for o caso, poderão ser apresentadas 
cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo 
a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo 
legal para o recolhimento.  

 
VII.8. A não apresentação dessas comprovações assegura à FUNDAÇÃO SEADE o direito de 

sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

VII.9. Nos termos do artigo 31 da Lei nº 8212, de 24.07.91, alterado pela Lei nº 9711, de 
20.11.98, e Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005, a  FUNDAÇÃO 
SEADE (Órgão da Administração) reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 
fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente; obrigando-se a recolher 
em nome da CONTRATADA, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao 
da emissão do respectivo documento de cobrança ou o dia útil, imediatamente anterior 
se não houver expediente bancário naquele dia (alterado em 30/04/09). 

 
VII.10. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 

equivalente a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 
“RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”.  

 Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma 
dedução. 

a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos custos 
de fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de vale-transporte e de 
vale-refeição, nos termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar 
discriminadas no documento de cobrança. 

b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança 
impossibilitará a CONTRATADA a efetuar sua compensação com o INSS, 
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ficando a critério da FUNDAÇÃO SEADE proceder à retenção / recolhimento 
devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à 
CONTRATADA.  

 
VII.11. A FUNDAÇÃO SEADE emitirá uma GPS - Guia da Previdência Social específica para 

cada CONTRATADA (por estabelecimento). Na hipótese de emissão no mesmo mês, 
de mais de um documento de cobrança pela CONTRATADA, a FUNDAÇÃO SEADE se 
reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma Única Guia, 
por estabelecimento. 

 
VII.12. Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar 

e entregar à FUNDAÇÃO SEADE cópia da: 
 

a) Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, 
identificando o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando 
respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e informando: 

-  Nomes dos segurados; 

-  Cargo ou função; 

-  Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à 
incidência das contribuições previdenciárias; 

-  Descontos legais; 

-  Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família; 

-  Totalização por rubrica e geral; 

-  Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e 

b) Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, com as seguintes 
informações: 

-  Nome e CNPJ da FUNDAÇÃO; 

-  Data de emissão do documento de cobrança; 

-  Número do documento de cobrança; 

-  Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança. 

-  Totalização dos valores e sua consolidação. 

c)  Os documentos solicitados em a) e b) anteriores deverão ser entregues à 
FUNDAÇÃO SEADE na mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou 
documento de cobrança equivalente. 

VII.13. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em 
nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e 
entidades do Estado de São Paulo – “CADIN ESTADUAL”, que será obrigatoriamente 
consultado, por ocasião da realização de cada pagamento. 

VII.14. Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em 
nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S/A. 

A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua 
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por 
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igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções 
verificadas.  

VII.15. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos 
termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso 
verificado. 

 
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTE CONTRATUAL:  
 
VIII.1. Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual, mediante observação 

da legislação vigente, em especial o Decreto Estadual nº 48.326/03, de 12.12.03 e as 
disposições da Resolução CC 79, de 12.12.03, alterada pela Resolução CC 77, de 
10.11.04., bem como aplicação da seguinte fórmula paramétrica: 

 

R =  Po  x  [(_ IPC  )  –  1],  onde: 
 

                      IPCo   

 
 R = parcela de reajuste; 
 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato 
no mês de aplicação do último reajuste; 

 
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o 
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de 
aplicação do reajuste; 
 

VIII.2. A periodicidade anual será contada a partir da data de apresentação da proposta, que 
será considerada como a data de referência dos preços. 
 
  
CLÁUSULA IX – DO VALOR E VERBA 
 
IX.1. O valor total estimado do presente contrato para o período de 12 (doze) meses é de 

R$ ______________ (__________________________), correndo à conta do 
Orçamento Programa da FUNDAÇÃO SEADE, conforme abaixo: 

a)  R$ ___________ (____________________) está consignado ao Orçamento 
Programa da FUNDAÇÃO SEADE para o corrente Exercício, conforme abaixo: 
o Programa de Trabalho: _________________ 
o Natureza da Despesa: __________________ 
o Fonte de Recursos: ________________ 

b) O saldo remanescente fica consignado a verbas do orçamento do Exercício 
subsequente. 

 
 
CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
X.1. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra, obriga-se a: 
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1.  A CONTRATADA deverá alocar e disponibilizar seus profissionais em até 2 (dois) 
dias úteis após a solicitação formal do SEADE. 

2.  A CONTRATADA deverá apresentar documentos que comprovem que os 
profissionais disponibilizados para o SEADE atendem plenamente ao perfil, à 
formação e à capacitação, exigidos por este Termo de Referência. 

2.1.   Caso o profissional ainda não possua as respectivas certificações exigidas 
em seu Perfil Profissional para cada nível de serviço, O SEADE poderá, sobre 
prévia autorização, admitir a alocação de profissionais que comprovem a 
aprovação em pelo menos 1 (um) exame citado e que compõem a referida 
Certificação Oficial. 

2.2.   Todos os custos para a certificação correrão por conta da CONTRATADA. 

3.  Os serviços prestados serão medidos através de planilha mensal de horas 
trabalhadas, por nível de serviço técnico alocado. 

4.  Quando necessário ou solicitado pelo SEADE os profissionais alocados para a 
execução dos serviços deverão ser substituídos em 2 (dois) dias úteis, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente 
aprovados pelo SEADE. 

5.  Todos os trabalhos e produtos, principais ou secundários, resultantes direta ou 
indiretamente dos serviços contratados serão de propriedade do SEADE, com 
exceção da propriedade intelectual da metodologia empregada. 

6.  A CONTRATADA não poderá fornecer a terceiros ou divulgar, em tempo algum, 
quaisquer dados, comentários ou partes dos serviços que estiver executando ou 
houver executado, dentro do objeto contratado. 

7. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que 
culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação.  

 
CLÁUSULA XI - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA FUNDAÇÃO SEADE 
 
XI.1. A FUNDAÇÃO SEADE se obriga a: 

1. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

2. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 
contratual. 

3. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços 
aprovadas.   

 
CLAUSULA XII - DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E DAS PENALIDADES 
 
XII.1. A CONTRATADA deverá atender rigorosamente os prazos e demais condições 

estabelecidas neste contrato, ficando sujeita, no caso de descumprimento, às 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal no. 8.666/93, complementada 
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pela Resolução SEP-6, de 27/06/1990, sendo adotados, conforme o caso, os 
seguintes percentuais:  

 
XII.2. Multa por inexecução total ou parcial dos serviços: A inexecução total ou parcial 

dos serviços contratados sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, a serem 
aplicadas isolada ou cumulativamente: 

a) Multa de 30% calculada sobre o total ou parte da obrigação não cumprida; 

b) Multa correspondente a diferença de preço resultante de nova licitação efetuada 
para realização ou complementação da obrigação não cumprida. 

 
XII.3. Pagamento da multa: A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa, por 

escrito, para que recolha na Divisão Financeira e Contábil da FUNDAÇÃO SEADE, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis, o valor correspondente. 

 
XII.4. Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas nesta cláusula, a CONTRATADA 

poderá ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Direta e Indireta do 
Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, caso praticar quaisquer dos 
atos previstos no artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 c.c. o artigo 
15, da Resolução CEGP 10, de 19 de novembro de 2002. 

 
XII.8. Da aplicação das multas previstas neste instrumento, será notificada a 

CONTRATADA, facultando-lhe defesa prévia no prazo de 5 dias úteis do recebimento 
da notificação, nos termos do artigo 87 da Lei Federal no. 8.666/93. 

 
XII.9. Independentemente da efetivação da rescisão contratual, fica facultado a FUNDAÇÃO 

SEADE a retenção de quaisquer importâncias devidas ao licitante contratado para 
pagamento ou amortização, total ou parcial, as multas aplicadas e/ou perdas 
causadas, sem prejuízo da adoção das medidas acima e judiciais para cobrança do 
remanescente ou mesmo do valor total devido, caso não seja possível a retenção ora 
pactuada ou esta seja insuficiente. 

 
XII.10. A FUNDAÇÃO SEADE suspenderá o pagamento de qualquer fatura quando houver 

pendência e/ou imperfeições no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento 
isentará a licitante de suas responsabilidades contratuais e civis. 

 
 
CLÁUSULA XIII – DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 
 
XIII.1.  A CONTRATADA, não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, o presente 

Contrato, bem como não poderá subcontratar os serviços, sem que a FUNDAÇÃO 
SEADE, prévia e expressamente autorize. 

 
 
CLÁUSULA XIV – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
XIV.1.  Com base no disposto nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

poderá ser rescindido o contrato sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de 
indenização ou compensação, independentemente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, ficando, a CONTRATADA sujeita às penalidades e 
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sanções previstas neste contrato e nos artigos 75 e 78 a 82, da Lei Estadual 6.544/89 
e artigo 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.  

 
XV.2. Em caso de rescisão do presente contrato pela FUNDAÇÃO SEADE, não caberá à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo na hipótese do artigo 79, § 2º, da 
Lei Federal 8.666/93.   

 
CLÁUSULA XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
XVI.1. Farão parte deste instrumento de contrato, mesmo que não expressamente 

declarado no edital e seus anexos do Pregão Eletrônico SEADE N° 027/2014, o 
Termo de Referência e a proposta da empresa CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA XVI – DO FORO 
 
XVII. As partes contratantes elegem, desde logo o Foro da Fazenda Pública de São Paulo, 

para dirimir questão atinente ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento, em 
04 (quatro) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas 
abaixo identificadas. 
 

 
São Paulo, ....... de .............................. de 2014. 

 
 

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE 
 
 
 

 

MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO 
Diretora Executiva 

 
 

EMPRESA CONTRATADA 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
Cargo 

    
 
Testemunhas: 
 
________________________________        _________________________________ 
Nome: __________________________            Nome: ____________________________ 
R.G.: ___________________________       R.G.: _____________________________ 
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ANEXO V 
 
 

RESOLUÇÃO SEP-6, de 27 de junho de 1990  
 
 
Dispõe sobre a aplicação de multas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso II da Lei 6.544, 
de 21/11/89 
 
 
O Secretário de Estado de Economia e Planejamento resolve: 
 
Artigo 1º - A aplicação das multas a que aludem os arts. 79, 80 e 81, inciso II, da Lei 6.544/89, 
obedecerá, no âmbito desta Secretaria de Economia e Planejamento, as seguintes normas. 
 
SEÇÃO I 
 
Da multa por atraso 
 
Artigo 2º - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, calculada por dia de atraso e, cumulativamente, sobre o Valor da obrigação não 
cumprida, incluída a atualização contratual, se for o caso, na seguinte proporção: 
 
a) atraso de até 30 dias, multa de 0,4%; 
 
b) atraso superior a 30 dias, multa de 0,8%. 
 
Parágrafo único – A reincidência na falta contemplada neste artigo ensejará a aplicação da 
multa em dobro. 
 
Artigo 3º - Se objeto do contrato não for aceito, o contratado deverá substituí-lo ou providenciar 
a sua regularização dentro do prazo assinalado pela Administração, sob pena de sujeitar-se 
às multas do artigo anterior.  
 
SEÇÃO II 
 
Da multa por inexecução 
 
artigo 4º - A inexecução total ou parcial do ajuste sujeita o contratado às seguintes 
penalidades, a serem aplicadas isolada ou cumulativamente: 
 
I – multa de 10 a 30% calculada sobre o total ou parte da obrigação não cumprida; 
 
II - multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação efetuada para a 
realização ou complementação de obrigação não cumprida. 
 
Artigo 5º - Previamente à imposição da multa contemplada no artigo anterior, será notificado 
o interessado facultando-lhe defesa prévia no prazo de 5 dias úteis do recebimento da 
notificação, nos termos do artigo 81 da Lei 6.544/89. 
 
SEÇÃO III 
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Dos recursos 
 
Artigo 6º - Da imposição das multas cabe recurso, no prazo de 5 dias úteis da intimação do 
ato, nos termos do artigo 83, inciso I, letra “c” da Lei 6.544/89. 
 
SEÇÃO IV 
 
Do pagamento das multas 
 
Artigo 7º - Da aplicação da multa o adjudicatário ou contratado será notificado pessoalmente, 
por escrito, para que recolha ao Tesouro do Estado, no prazo de 7 dias úteis, o valor 
correspondente. 
 
Parágrafo único – A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo 
contrato, ou cobrada judicialmente, sendo, em qualquer caso, o seu valor atualizado de acordo 
com o índice oficial de correção monetária a ser aplicado a partir da data na qual se verificou 
o seu inadimplemento. 
 
SEÇÃO V 
Disposições gerais 
 
Artigo 8º - As disposições desta resolução aplicam-se a todos os contratos celebrados por 
esta Secretaria, inclusive os precedidos de dispensa de licitação ou declaração de sua 
inexigibilidade, nos termos da legislação vigente. 
 
Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta resolução não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas em lei. 
 
Artigo 10 – A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas a Resolução SEP-1, de 17-8-79, retificada pela Resolução SEP-7, conforme 
publicação no DO de 22-8-79. 
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                                                  ANEXO VI 
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)  
 
 

DECLARAÇÃO  
 

(nos termos do Decreto nº 4.358/02, da Lei Estadual nº 10.218/99 e do artigo 117, 
parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo) 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SEADE Nº 027/2014 
 
 
 

Eu (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 
interessada em participar do processo licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 027/2014 da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, declaro, sob as 
penas da lei, que, nos termos do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal 8.666/93, 
incluído pela Lei nº 9.854, de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).   
Obs.: em caso afirmativo, assinalar com “x” a ressalva acima 
 
Ademais, sob as penas da lei, declaro que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 
12.02.99.  
 
Declaração de que observa as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos 
do parágrafo único, do artigo 117, da Constituição do Estado de São Paulo.  
 
Por fim, declaro não tem dúvidas com relação à interpretação dos detalhes construtivos e das 
recomendações das especificações contidas no Memorial Descritivo do presente Edital. 

 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
(com carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
 

CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
  REFERÊNCIAS: 
 
  Modalidade: Pregão Eletrônico 
  N.º do Processo: 131/2014 
  N.º Pregão Eletrônico: 027/2014 
  Data da Abertura das Propostas: __/__/2014 
  Horário: 10:00 horas 
 
 
 

CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA 
 (Em papel timbrado da Fundação Seade) 

 
 
 

Declaramos para fins da Licitação acima referenciada que 

o Sr.(a). ________________________________, R.G. n.º ___________________, 

representante da empresa ___________________CNPJ nº ____________________ 

esteve nesta data, no prédio que abriga a FUNDAÇÃO SEADE situado Av. Cásper 

Líbero, 464, Santa Ifigênia, inspecionando o local onde os serviços serão prestados, 

bem como tomou ciência das complexidades técnicas que recairão na execução dos 

serviços, objeto desta licitação. 

 
Sem mais, 

 
 

Local e data 
 

 
_______________________________ 

Assinatura 
 

 
Ciente: ___________________________________ 

Empresa:_________________________________ 

Data: _________ 

 


