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Tipo: Menor Preço Global  
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA-003/2019 
 
 

A Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI, com 

funcionamento nesta cidade de Belém (Travessa Quintino Bocaiúva nº 

1588, Bairro de Nazaré, 7º piso, Bloco “B” do Edifício Afonso Lima), 

CEP:66035-190, informa que estará realizando no dia 10/04/2019, às 

10:00 horas (horário local), licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, 

tipo Menor Preço Global, cujo objeto consiste no Fornecimento de 

Aplicação para Gestão da Qualidade, compreendendo Gestão de 

Documentos, Registro e Tratamento de Ocorrências / Não 

Conformidades, Auditorias, Gestão de Indicadores, Mapeamento de 

Processos e Gestão de Riscos. Também a prestação de serviços para 

Implantação, Manutenção e Suporte Técnico, conforme Edital e seu 

anexo I.Edital e informações poderão ser obtidos no endereço acima 

citado, sala da Comissão de Licitação do Sistema FIEPA, em horário 

comercial. 
 

 
 
 

Neilton Carneiro do Nascimento 
Coordenador/Pregoeiro 

 Comissão de Licitação do Sistema FIEPA 
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EDITAL CONCORRÊNCIANº 003/2019 

PROCESSO Nº 003/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/04/2019 

HORÁRIO: Abertura da sessão às 10:00 horas (horário local) 

LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, CEP: 66035-190– Sala da 

Comissão de Licitação do Sistema Fiepa. 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA– SESI –Departamento Regional do Pará, vem tornar público, 

por intermédio da Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI, representada pelo 

Coordenador e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 003/2019-FIEPA, de 31/01/2019 

do Presidente da Fiepa e dos Conselhos Regionais do SESI e do SENAI, se fará realizar licitação, 

na Modalidade CONCORRÊNCIA, tipo Menor Preço Global, com procedimentos se fazendo 

reger pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, publicado no DOU de 16/09/1998, 

com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, Ato n°01/2006 e em 11/05/2011, Ato 

n° 01/2011, bem como, pelas disposições deste edital, para consecução do objeto descrito no 

Anexo I. 

 

Quando, por motivo de suspensão do expediente doSISTEMA FIEPA, não se realizar o ato de 

recebimento e abertura dos envelopes que contêm os documentos e as propostas relativas à 

presente licitação, fica acordado que a realização do mesmo ocorrerá, no horário estabelecido, 

no primeiro dia útil posterior à data fixada nestaCONCORRÊNCIA. 

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão neste certame licitatório 

de tratamento diferenciado e favorecido, na forma do que dispõe os artigos  42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e texto da Lei Complementar n.º147/2014 

de 07 de agosto de 2014. 

Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIALserão 

recebidos no endereço mencionado acima, na sessão pública de processamento da referida 

licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame. 

 

A sessão de processamento da CONCORRÊNCIA em questão será realizada na sala da COCELI, 

Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia10/04/2019, às 10:00 

horas (horário local) e será conduzida pela Comissão de Licitação do Sistema FIEPA – COCELI, 

tendo como Coordenador o Senhor Neilton Carneiro do Nascimento, com auxílio da equipe de 

apoio integrada pelos Srs. José Livaldo Santos dos Santos (membro titular), Fladimir Assunção 

Pompeu, Suelen Patrícia de Melo Siqueira e Raissa Fernandes Senna Alves (membros 

suplentes), designados nos autos do Processo de referência qualificados pela Portaria 003/2019 

- FIEPA.  
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Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública da Concorrência, a licitante 

interessada ou seu representante deverá identificar-se, e, no caso de representante, este 

deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e 

para a prática de todos os atos relativos ao certame.  

Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 

credenciado entregará ao pregoeiro:  

a) Cópia do documento de identidade;   

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes 

específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais 

atos, em nome da licitante; bem como cópia do contrato social autenticado;  

c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante.      

 

1- DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA: 

1.1- A presente Licitação tem por objeto Fornecimento de Aplicação para Gestão da 

Qualidade, compreendendo Gestão de Documentos, Registro e Tratamento de Ocorrências / 

Não Conformidades, Auditorias, Gestão de Indicadores, Mapeamento de Processos e Gestão 

de Riscos. Também a prestação de serviços para Implantação, Manutenção e Suporte 

Técnico, conforme Edital e seu anexo I. 

1.2- As licitantes concorrentes ao objeto desta licitação deverão atender integralmente as 

disposições constantes deste Edital, e de seus anexos. 

1.3- Local de Entrega do Objetolicitado: 

UNIDADE SESI SEDE (Coordenação de Ações Estratégicas – COAE/ Gerência de 

Planejamento - GPL): Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 1588,5º Andar, Bloco B - Bairro 

Nazaré - CEP 66.035-190. Belém/PA. 

 

2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1- Somente serão admitidas a participar desta CONCORRÊNCIA, na qualidade de licitantes, as 

empresas que: 

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da apresentação da 

documentação prevista no item 4 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

b) Não estejam em processo de falência; 

c) Sejam constituídas como Pessoas Jurídicas legalmente estabelecidas no País, cujo objeto 

social expresso no estatuto ou contrato social que especifique atividade pertinente e 

compatível com o objeto da presente licitação; 

2.2- Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação: 
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a)Pessoas Jurídicas impedidas de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades que 

integram o Sistema FIEPA, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla 

defesa; 

b)Os consórcios de pessoas jurídicas (empresas); 

c) Entidades do Sistema FIEPA, compreendendo-se como tais o SESI e SENAI; 

d) Pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outras que 

estejam participando desta licitação; 

e) As vencedoras em licitações anteriores que estejam em atraso na entrega, total ou parcial, 

dos objetos que lhe foram adjudicados, bem como aquelas que, adjudicadas nos últimos dois 

anos, não tenham cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de 

aquisição/contratação ou de qualquer penalidade que lhes tenham sidos aplicados pelo SESI-

DR/PA; 

f) Dirigentes ou empregados das entidades que compõe o Sistema FIEPA; 

g)As empresas inscritas em Cadastro CEIS (Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e 

Suspensas), conforme Carta Circular n.º 121/2014-Pres., de 02 de dezembro de 2014. 

 

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1- A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os 

envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial” fechados, rubricados, de 

números “1” e “2”, mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização 

numérica da licitação e a data da abertura do certame, com endereçamento ao SESI – 

Departamento Regional do Pará. 

3.2- Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou 

qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão 

apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 01 

(uma) via. 

3.3- Os documentos quando não apresentados no original poderão ser autenticados, por 

Cartório competente com selo, ou por membro da Comissão, à vista da documentação original, 

e as certidões através da internet, quando por esta forem emitidas. 

3.4- O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único caderno contendo os “Documentos 

de Habilitação”, relacionados no item 4 desta CONCORRÊNCIA. 

3.5- O Envelope nº 2, contendo a “Proposta Comercial”, carimbada e assinada pelo 

representante legal da empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser 

composto de 01 (um) único caderno, juntamente com todos os documentos relacionados no 

item5 desta CONCORRÊNCIA. 

3.6- A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das 

condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de 
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divergências, o disposto no Edital, devendo o Licitante apresentar a referida proposta na 

seguinte forma: 

 

4-DA  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Envelope nº 01 

Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma 

da legislação vigente. Será exigida a apresentação dos documentos a seguir, em cópia simples 

para validação por membro da Comissão à vista da documentação original, ou em cópia 

autenticada (com selo de autenticação), na forma da lei: 

 

4.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) , por meio 

da apresentação da Certidão Negativa de Débito, ou Positiva com Efeitos de Negativa sob o 

abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica de 

consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.previdenciasocial.gov.br; 

b) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) , 

expedida pela Caixa Econômica Federal, consubstanciada por Certidão Negativa ou Positiva 

com efeitos de negativa, sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional. Sendo válida 

simples cópia reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site 

www.caixa.gov.br; 

c) Prova de Regularidade com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito ou 

Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretária da Receita Federal, sendo válida 

simples cópia reprográfica de consulta na Internet que prove a inexistência de débito ou 

comprovação suspensão de exigibilidade do mesmo, que poderá ser obtida junto ao site 

www.receita.fazenda.gov.br; 

d) Prova de Regularidade com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa ou Positiva 

com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria Fazendária da Unidade Federativa, da sede 

da Licitante; 

e) Prova de regularidade com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa ou Positiva 

com efeito de negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pelo Município 

sede do fornecedor. 

 

4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

a)Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e última alteração em vigor , devidamente 

registrados, não sendo necessária a apresentação de todas as alterações havidas; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) , pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 
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4.3- Documentos relativos à regularidade Econômica, Financeira e Técnica, devendo a 

licitante apresentar: 

a)Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

b)Atestado de Capacidade Técnica comprovando a aptidão para a prestação dos serviços 

objeto desta licitação; 

c) Certidões que constam como parte integrante do presente Edital. 

 

4.4- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação  ao 

certame, deverão estar em nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, 

exceto aqueles centralizados pelos órgãos emitentes: 

- Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, ou; 

- Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

- Sendo também considerados válidos: 

– na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos 
em nome da matriz; 

– atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica possam ser apresentados em 
nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante; 

4.5-Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada 

neste edital, em sua íntegra, salvo na hipótese abaixo. 

4.6- Caso a empresa licitante apresente qualquer das certidões, vencida ou irregular e sendo a 

mesma emitida por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do 

julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site 

do órgão a informação que supra a omissão, proceder a consulta através da Internet para 

verificação da regularidade do proponente. 

4.7- As Declarações anexas ao presente instrumento convocatório, deverão ser apresentadas 

no envelope 01 (Documentos de habilitação). 

 

5 – DA PROPOSTA: Envelope nº 02 

5.1- O Envelope nº 02, referente a “Proposta Comercial”, deverá conter proposta em única via 

elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, não manuscrita, sem rasuras 

ou emendas, numerada sequencialmente, rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada 

na última folha pelo representante legal da licitante. 

5.2- A “Proposta Comercial” deverá ser preenchida de acordo com a solicitação dos 

Equipamentos constantes do Anexo I deste Edital, em papel timbrado da licitante, contendo 

nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal do licitante, se houver. As propostas 

devem demonstrar seus Preços Unitários, em algarismos e por extenso, em moeda corrente 
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nacional, contados da data de sua apresentação, já consideradas nos mesmos, todas as 

despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta e indiretamente no 

fornecimento do objeto desta CONCORRÊNCIA. 

5.3- A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, em Belém/PA, no endereço 

acima citado, no dia e hora designados para abertura da licitação e deverá conter os seguintes 

elementos, facultado ao licitante acrescer aqueles que julgarem pertinentes: 

a) Deverão ser apresentados os valores expressos em moeda corrente do país, datada e 

assinada pelo licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas; 

b) Preço do objeto ou da aquisição dos equipamentos, devendo estar incluídos no preço, todos 

os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições sociais, trabalhistas e demais obrigações 

fiscais e parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado inclusive 

descontos ofertados, quando for o caso; 

 

6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 2: 

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal (se houver) da proponente; 

b) Número do processo e da Licitação; 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações do anexoI deste edital; 

d) Preço para aquisição dosequipamentos do presente Edital que deverá ser expresso em 

moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços ofertados 

pela licitante deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto deste 

Edital, alertando que ao SESI-DR/PA não caberá qualquer custo adicional; 

6.2- A proposta apresentada ao SESI-DR/PA, deverá atender a todas as especificações 

constantes do Anexo I deste edital.  

6.3- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos 

da data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será 

considerado como sendo de 90 (noventa) dias.  

6.4- Em nenhuma hipótese o SESI– Departamento Regional do Pará aceitará arcar com 

responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a qualquer despesa preexistente, ou 

superveniente não incluída no preço total ofertado que será expressamente discriminado no 

instrumento contratual derivado. 

6.5- A critério da equipe técnica e quando solicitado, a licitante detentora da melhor proposta 

poderá ser convocada para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em 

relação ao item licitado ou cuja marca não seja conhecida pela área técnica da Licitante, sem 
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especificações suficientes para avaliação, o que será requerido para a verificação da 

compatibilidade do item com as especificações constantes do Termo de Referência. Fica a 

licitante, obrigada a apresentar em sua proposta comercial marca, modelo e características 

necessárias à avaliação pela equipe técnica responsável. 

6.6- A não apresentação de amostra na forma do item acima, e dentro do prazo pré 

estabelecido de 48 (quarenta e oito) horas, caracterizará descumprimento das normas do Edital 

lançado, restando desclassificada a licitante. 

6.7- Em caso de não apresentação de catálogo(s) do(s) produto(s) ofertado(s), fica a empresa 

licitante obrigada a fornecer em sua proposta, o link/endereço eletrônico em que o produto 

demonstre marca, modelo e ficha técnica com dados suficientes para avaliação e 

compatibilidade com o objeto licitado. 

6.8- Somente serão admitidas, excepcionalmente, prorrogações de prazo para apresentação de 

amostras caso, o objeto licitado não for de fácil comercialização, ou seja necessária a 

manufatura ou importação do produto objeto do certame. 

 

7- DOJULGAMENTO:  

7.1- A Comissão de Licitações do Sistema FIEPA procederá primeiramente o exame da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em seguida serão verificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS 

das licitantes habilitadas, declarando como vencedora(s)a(s) licitante(s) que ofertar(em)Menor 

Preço Global e estejam em conformidade técnica com o Termo de Referência parte integrante 

do presente Edital. 

7.2- Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas no instrumento convocatório respectivo, assim como propostas que contenham 

redução de preços sobre a proposta de maior percentual de desconto, ou indicarem como 

referência preços de outras licitantes que mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, 

despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza para serem computadas além do 

preço proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, além das previstas.  

7.3- Após a análise e conferência das propostas comerciais, a Comissão de Licitações, na 

eventualidade da constatação de preços com redução que possam ser considerados 

inexequíveis, poderá requerer à licitante que tenha ofertado o menor preço Global, a 

apresentação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, contados da data da 

solicitação, as composições de preços, sob pena de desclassificação, adotando-se o mesmo 

procedimento para as demais classificadas, quando for o caso. 

7.4- A Comissão de Licitação poderá solicitar às licitantes a composição de quaisquer preços de 

serviços e/ou preços de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 
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julgar necessários para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses do SESI-

DR/PA. 

7.5- A composição dos preços deverá ser elaborada separadamente para cada item, em papel 

timbrado da licitante. 

7.6- Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem preços 

unitários zero ou irrisórios para qualquer item, bem como aquelas que não contiverem 

elementos técnicos suficientes para sua apreciação, tais como marca, composição, validade 

dentre outros; 

b) Com valor total superior ao orçado pelo SESI-DR/PA ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos  insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato; 

7.7- Não serão aceitas propostas que apresentem preços, sejam eles referentes aos unitários, 

etapas, fases ou subfases, simbólico, irrisório ou de valor negativo, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

7.8- A Comissão de Licitação poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização 

de diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento 

licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento que deveria constar 

originalmente da proposta. 

7.9 – A Comissão de Licitação, poderá solicitar (via notificação por meio eletrônico) aos 
licitantes vencedores, a apresentação de amostras dos produtos ofertados, tendo a licitante 
nofiticada, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para a apresentação do produto no 
endereço da Comissão citado no presente Edital, sob pena de desclassificação do certame. 

7.10- Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, livres dos vícios que resultaram 

na inabilitação. 

7.11- Ocorrendo empate na classificação das “Propostas Comerciais”, o desempate será feito 

por meio de sorteio, na forma da legislação pertinente; 

7.12- A Comissão de Licitações encaminhará à autoridade competente, para homologação de 

seu parecer, as peças dos autos do processo da licitação, composto de aviso, edital, atas, 

pareceres técnicos e jurídicos, proposta vencedora e quadro comparativo das propostas e 

demais documentos pertinentes. 
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7.13 – As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela Comissão pela via 

de e-mail, sendo considerados os endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias licitantes . 

 

8- DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO: 

8.1-Ao final da sessão, definida a fase de habilitação ou declarada vencedora do certame, a(s) 

licitante(s) que pretender(em) interpor recurso administrativo, deverá(ão) manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção recursal, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a 

oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de interposição 

de recurso administrativo, importará na preclusão do direito. As peças recursais imotivadas, 

ineptas ou inconsistentes não serão conhecidas. 

8.3- Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão no todo 

ou em parte, manter a decisão total ou parcialmente ou encaminhá-la devidamente instruída 

à autoridade competente. 

8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

 

9- DOS PRAZOS DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

9.1- O prazo de entrega do objeto será conforme Anexo I do edital. 

9.2-O pagamento relativo ao objeto entregue,será feito através de crédito em conta corrente 

da CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias consecutivos após o fornecimento do objeto, após 

apresentaçãoda respectiva Nota Fiscal/Fatura, em que esteja devidamente comprovada à 

entrega do objeto em conformidade com o que fora adjudicado e devidamente atestado pelo 

SESI-DR/PA. 

 

10- DAS SANÇÕES: 

10.1- A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma 

do artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, no prazo aqui estabelecido de 
3 (três) dias úteis, caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a 

licitante, as seguintes penalidades: 
a) Perda do direito a contratação; 
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b) Suspensão do direito de licitar com as entidades do sistema FIEPA (SESI/SENAI) por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

10.2-O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas neste instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão 

do direito de licitar com entidades do sistema FIEPA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 

além das perdas e danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.  

10.3- O atraso na entrega dos produtos ensejará à CONTRATADA multa moratória de 1,0% (um 

por cento) ao dia, sobre o valor correspondente ao valor do produto não entregue, dedutível 

do pagamento devido, salvo nas hipóteses não imputáveis à CONTRATADA e plenamente 

justificadas a juízo da CONTRATANTE. 

10.4- A aplicação de qualquer das sanções mencionadas, observará os princípios constitucionais 

do contraditório e ampla defesa. 

 

11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1- Os interessados na presente Licitação poderão retirar cópia do Edital no endereço situa do 

na Travessa Quintino Bocaiúva n. 1588, Bloco “b”, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 66.035-190, 

Belém/PA, na sala da COCELI, nos dias úteis, das 9:00 às 13:00 e 14:00 as 18:00 horas.  

11.2- As confecções cotadas deverão atender as especificações deste edital e seus anexos.  

11.3- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de interpretação 

do presente Edital, ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverá ser dirigido à COCELI até o 3º 

(terceiro) dia útil anterior à data marcada para a abertura da licitação, através do e-mail 

licitacao@sesipa.org.br, ou formalizada através de petição. 

11.4- As petições de que trata o subitem 11.3 deverão ser encaminhadas por escrito e 

entregues na sala da Comissão Central de Licitação - COCELI, dentro dos prazos estabelecidos 

neste Edital. 

11.5A COCELI terá o prazo de 3 (três) dias úteis para responder, por escrito, as comunicações 

efetuadas na forma do item 11.3, sendo que as respostas poderão ser comunicadas 

diretamente as licitantes, publicadas numa das formas previstas no § 1º do artigo 5º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, ou ainda por outro meio formal que atinja a 

finalidade pretendida. 

11.6- Caso o pedido de esclarecimento ou de impugnação ao edital não seja efetuado no prazo 

do item 11.3, significa que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 

permitir a apresentação da documentação de habilitação e proposta, não cabendo a licitante 

quaisquer reclamações posteriores. 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
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11.7- Ao SESI é reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar a presente licitação por 

razões de seu interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à 

reclamação ou indenização por parte das licitantes. 

11.8- É facultada à Comissão ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a 

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

documento ou informações que deveriam constar no ato de abertura da sessão pública. 

11.9- Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as 

inserções não exigidas pelo presente edital e seus anexos. 

11.10- Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, 

contendo a documentação das demais LICITANTES ficarão em posse da Comissão à disposição 

dos licitantes pelo período de 30 (trinta) dias, após o que serão destruídos. 

11.11- Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que, todos os atos 

originados do presente procedimento licitatório, serão publicados no site 
http://transparencia.sesipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 

certame, a partir da publicação. 

11.12 -O valor de referência desta Concorrência é de R$268.049,00 (duzentos e sessenta e 
oito mil e quarenta e nove reais) - Unidade SESI-DR/PA. 

11.13- OCentro de Responsabilidade e suporte financeiro do presente certame é: 1.01.01.01.02 

 

12-DA DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO: 

12.1- A duração do contrato ou termo equivalente está fixada em 12 (doze) meses. 

12.2- O contrato ou termo equivalente firmado, originário do presente Certame, poderá ser 

prorrogado, mediante a necessidade da Instituição Licitadora, por períodos iguais e sucessivos 

até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma da Lei vigente, respeitados os valores de mercado 

da época, a serem comprovados por cotação atualizada 

 

 

 

 

 

 

  

http://transparencia.sesipa.org.br/
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13- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

13.1- Integram o presente edital os seguintes anexos, independentemente de transcrição: 

Anexo I – Termo de Referência. 

Anexo II –Modelo deDeclaração de Inexistência de fato Impeditivo à Habilitação. 

Anexo III–Modelo de Declaração de inexistência de trabalho de menor 

Anexo IV– Minuta de Contrato 

 

 

 

Belém, 19 de março de 2019. 

 

 

 

Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão Central de Comissão de Licitação 

 

 
 

Dário Antônio Bastos de Lemos 
Superintendente Regional do SESI-DR/PA  

  
 

 
José Conrado Azevedo Santos 

Ciente: Diretor Regional do SESI-DR-PA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA - Nº 003/2019 
SESI-DR/PA 

 
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 OBJETO 
 
Fornecimento de Aplicação para Gestão da Qualidade, compreendendo Gestão de 

Documentos, Registro e Tratamento de Ocorrências / Não Conformidades, Auditorias, Gestão 
de Indicadores, Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos. Também a prestação de 

serviços para Implantação, Manutenção e Suporte Técnico, de acordo com as especificações, 
exigências e demais condições expressas neste Termo, conforme abaixo. 

 
2 DETALHAMENTO DO OBJETO 

 
2.1. A solução informatizada a ser contratada deverá abranger em sua totalidade os 

requisitos técnicos e funcionais abaixo. 
 

O Sistema de Gestão da Qualidade deverá contemplar os seguintes módulos/componentes: 
Documentos, Desempenho/Indicadores, Auditoria, Treinamento, Plano de Ação, Formulários, 

Análise de Dados, Incidentes, Processos, Workflow, Problemas, Riscos e Projetos. 
 
A presente aquisição e a prestação dos Serviços para implantação para o pleno funcionamento 
do Sistema de Gestão de Qualidade no SESI-PA se dará conforme tabela a seguir: 
 

SOFTWARE DE GESTÃO DE QUALIDADE 

LOTE Descrição Unidade Quantidade 

1 

Licenciamento Permanente de Uso do Sistema de 
Gestão de Qualidade 

Módulos: Configuração, Administração, 
Documento, Auditoria, Treinamento, Plano de 

Ações, Formulários, Análise de Dados, Incidentes, 
Processos, Problemas, Riscos, Projetos e 

Desempenho. 

Gestor 05 
 

Apoio 20 

Hosting (2 ambientes) Mensal 12 

 
Integração com MS Active Directory (AD) Unidade 01 

Treinamento de uso dos módulos  Unidade 12 

 

Suporte técnico, manutenção e atualização das 
versões 

Mensal 12 
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2.2 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES (SLA – Service 
LevelAgreement) - Os aplicativos deverão ter os seguintes recursos ou facilidades: 
 

✓ evoluções tecnológicas e atualização de versões da solução, sem custo adicional; 

✓ suporte técnico da aplicação e no ambiente operacional por telefone, remoto e internet; 

✓ analista técnico de suporte personalizado; 

✓ contatos através de linha 0800; 

✓ acesso à base de conhecimento de suporte (FAQ), (retirar); 

✓ suporte à manutenção corretiva ilimitada dentro do ciclo de vida da solução, conforme 
grau de problema (Grave – 8 horas, Médio – 16 horas, Leve – 32 horas); 

✓ sistema de Help-Desk online para registro e acompanhamento dos chamados. 

 
2.3. Por SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO compreende-se as atividades de: Análise do Cenário 

Atual, Instalação dos Aplicativos, Parametrização, Capacitação, Operação Assistida e Gestão de 
Projetos. 

 
• Análise do Cenário Atual: o objetivo deste serviço é identificar o modelo de 

funcionamento e gestão da CONTRATANTE, seus pontos fortes e fracos, requisitos de 
capacitação, fatores de sucesso do projeto, cenários de utilização e fluxo dos processos; 

 
• Instalação: este serviço compreende instalar e validar as interfaces da aplicação com 

rede, correio eletrônico e banco de dados no intuito de disponibilizar a solução para acesso aos 
usuários; 

 
• Parametrização: deverá prover a criação de padrões de parametrização do ambiente 

para atendimento do cenário proposto pela CONTRATANTE, garantindo o aproveitamento 
máximo das funcionalidades e permitindo a administração do sistema de forma independente 
por parte da CONTRATANTE; 

 
• Capacitação: terá como objetivo principal desenvolver a autossuficiência na utilização 

das soluções, bem como proporcionar a futura administração deste de forma independente. 
Será direcionada para os usuários-chave da aplicação que desempenharão as seguintes tarefas 

dentro da organização: parametrização da aplicação, multiplicação do conhecimento para 
usuários finais e apoio aos usuários finais em situações do dia a dia; 

 
• Operação Assistida: objetiva apoiar os usuários presencialmente para garantir a entrada 

do sistema em produção e acompanhar a utilização durante um período adequado para 
completa operacionalização das novas soluções; 
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• Gestão de Projetos: este serviço deverá ser executado por um Gestor de Projetos com 
experiência, garantindo que todo o serviço de implantação seja controlado e gerenciado 

conforme as melhores práticas do PMBOK; 
 
• Migração de dados: possuir a capacidade de migração de dados e documentos, do atual 
sistema de Gestão de Documentação, de forma automática, através de programas ou rotinas 
desenvolvidas para este fim, de modo a minimizar o trabalho de implantação do módulo de 
Documentação. 
 
Os Serviços de Implantação deverão constar de Plano de Serviços, a ser detalhado por cada 
Proponente, em horas para cada atividade descrita acima. 

 
O prazo para a execução dos Serviços não deverá ser superior às especificações abaixo: 

 
Item Prazo 

Licenciamentopermanente  Até 10 dias a partir da assinatura do contrato 

Hosting Até 10 dias a partir da assinatura do contrato 

Integração AD Até 10 dias a partir da assinatura do contrato 
Implantação conforme cronograma específico a ser firmado entre as 

partes, observando-se o prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, a contar da data de assinatura do contrato.  

Serviços de Treinamento conforme cronograma específico a ser firmado entre as 
partes, observando-se o prazo não superior a 6 (seis) 
meses, a contar da data da efetiva implantação.  

Suporte técnico, 
manutenção e atualização 
das versões 

A partir efetiva implantação da solução, devidamente 
atestada pelo setor competente. 

 
Condições de pagamento: 
 

Item Condição/Prazo 
Licenciamento Pagamento Único,em até 15 dias após a entrega das 

licenças. 
Hosting Mensal, passados 30 dias a contar da data de liberação 

dos acessos. 

Integração AD Pagamento único, em até 15 dias após a execução do 
serviço, atestado pelo setor competente 

Implantação Pagamento Único, em até 15 dias após a implantação 
atestada. 

Serviços de 
Treinamento 

Pagamento único, em até 15 dias após o encerramento 
dos treinamentos, devidamente atestados pelo setor 
competente 

Suporte técnico, Mensal, passados 30 dias a contar da data de implantação 
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manutenção e 
atualização das versões 

 
A atividade de Treinamento deverá ser desenvolvida segundo as especificações abaixo: 
 

Item Condições 

Capacitação inicial dos módulos de Configuração, 
Administração, Documentos e Processos. 

Presencial com despesas de 
deslocamento sob 

responsabilidade da 
Contratante.*** que ocorrerá 
na Unidade SESI SEDE.  

Capacitação dos módulos de Auditoria, 
Treinamento, Plano de Ações, Formulários, 
Análise de Dados, Incidentes, Problemas, Riscos, 
Projetos e Desempenho. 

Remoto utilizando recursos 
tecnológicos da contratada, sem 
despesas de deslocamento. 

 
2.3. Integração com MS Active Directory 

 
A solução proposta deverá contemplar a possibilidade de o usuário efetuar o single sign-on, no 

qual, uma vez conectado na rede, não será mais necessário informar credenciais (usuário e 
senha) para acessar seus módulos. Assim, é mandatória a integração com o Active Directory, no 
qual será realizado toda a gestão administrativa dos usuários, inclusive as vinculações à áreas e 
funções (estrutura organizacional/permissões). A habilitação do single sign-on deve estar 
vinculada a políticas corporativas consistentes de segurança e autenticação. 

 
2.4. Hosting de Ambiente 

 
O serviço de hosting a ser fornecido deverá disponibilizar toda a infraestrutura de servidores 

necessários para a implementação da solução proposta. Os dados e a aplicação deverão ficar 
hospedados em ambiente de alta segurança e disponibilidade, com acesso aos usuários através 

da internet. 
 

Deverão ser garantidos os seguintes requisitos: 
 

 Atualização da solução em horários não comerciais e que não prejudiquem a operação 
normal; 

 Disponibilização de ambientes de produção e teste; 
 Espaço em disco mínimo de 20 GBytes; 

 Disponibilização mensal de estatística de utilização do ambiente; e 

 Pelo menos 25 acessos simultâneos de usuários. 
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Caso o espaço em disco contratado seja ultrapassado, a Contratada poderá efetuar cobrança 
adicional por ambiente (teste e produção), a ser negociado com a Contratante, com direito à 

quantidade de GB adicionais por ambiente. 
 
 
3 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS FUNCIONAIS OBRIGATÓRIOS 
 
3.1. As especificações técnicas e funcionais descritas neste anexo que deverão compor as 
ferramentas de software, assim como os serviços demandados, são obrigatórias, de caráter 
essencial e indispensável. O não atendimento de qualquer um destes requerimentos é fator 
impeditivo para participação no certame desta licitação. 

 
4 DO CRITÉRIO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

 
4.1 A empresa classificada com menor preço global na Licitação será convocada a 

apresentar a solução de software ofertada para atendimento aos requisitos especificados neste 
anexo. Terá até 05 (cinco) dias úteis (a contar da data de início dos testes informada na 

convocação), para a conclusão da homologação de todos os requisitos exigidos.  
 

4.2. Uma comissão formada pelo SESI-PA realizará durante a homologação a comprovação dos 
requisitos técnicos e funcionais obrigatórios. A solução será avaliada através de testes a serem 
realizados diretamente nas aplicações ofertadas.  
 
4.3 Caso a proponente não compareça na data e horário especificado pela comissão, ou 
extrapole o prazo para conclusão da homologação dos requisitos (em dias corridos, em horário 
comercial, a partir da data e horário do início dos testes informado na convocação), ou caso 
algum dos itens não seja efetivamente comprovado, a licitante será automaticamente 
desclassificada. 

 
4.4 A licitante convocada terá apenas o prazo definido no item 4.1, em horário comercial, 

para concluir a apresentação de todos os requisitos, portanto deverá preparar o ambiente de 
suas aplicações previamente (configuração do equipamento, base de dados, servidor de 

aplicação, parametrizações, integrações, etc.), evitando atrasos e improdutividade durante a 
homologação. 

 
4.5. Não será permitida a alteração de códigos, compilação, correção e atualizações depois de 
iniciado e durante o processo de homologação. Caso esse fato venha ser constatado pela 
equipe avaliadora, a licitante será automaticamente desclassificada. 
 
4.6 A equipe de homologação poderá, a seu critério e sem aviso prévio, fazer uma auditoria 
em todo o ambiente da aplicação da empresa licitante, com objetivo de comprovar 
atendimento aos requisitos técnicos e/ou funcionais do edital. 
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4.7 Caso venha a ser constatado o não atendimento de qualquer requisito técnico ou 
funcional exigidos neste edital, por ocasião de sua avaliação, a licitante será automaticamente 

desclassificada. 
 
4.8. Durante a realização do teste, a equipe de homologação não se manifestará quanto ao 
atendimento ou não dos itens em avaliação. A divulgação do resultado da avaliação será feita 
posteriormente, em forma de parecer técnico. 
 
4.9. Para cada item requisitado serão capturadas uma ou mais telas que a licitante julgar que 
comprovem o item avaliado. Estas telas serão gravadas em mídia adequada para avaliação 
posterior pela equipe de homologação. Além das telas que a empresa licitante julgar 

necessárias, a equipe de homologação poderá solicitar a gravação de telas de seu interesse. A 
gravação deste arquivo será feita sob orientação da equipe de homologação, na presença da 

empresa licitante. 
 

4.10 Caso a licitante classificada na Licitação com melhor preço seja desclassificada em razão 
do não atendimento de um ou mais requisitos obrigatórios ou quaisquer outras exigências do 

edital, será convocada a próxima empresa classificada com menor preço para apresentação dos 
requisitos obrigatórios. 

 
4.11 O atendimento de 100% dos requisitos técnicos e funcionais habilita a licitante a 
continuar no processo para adjudicação e assinatura do contrato, porém não a exime do 
atendimento dos demais requisitos técnicos e funcionais descritos neste anexo. 
 
4.12. Após assinatura do contrato, entrega e instalação das aplicações, a contratada terá até 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação, para apresentar à equipe técnica da 
contratante os demais itens de requisitos técnicos e funcionais deste anexo. A contratante 
solicitará apresentação de requisitos técnicos e funcionais de forma aleatória, até que se sinta 

segura com o atendimento dos requisitos, podendo solicitar a apresentação de 100% dos 
demais requisitos, caso necessário. 

 
4.13 Atendidas as expectativas, a contratante emitirá o “Parecer Técnico” ates tando o 

atendimento integral aos requisitos deste anexo, que será pré-requisito para o pagamento da 
Nota Fiscal das licenças fornecidas, e para o início dos serviços. 

 
4.14 A licitante declara estar ciente de que a constatação da prática de atos ilícitos durante 
esse processo sujeitá-la-á às sanções previstas no Edital, em especial à suspensão do direito de 
licitar com o órgão licitador. 
 
 
 
5 REGRAS PARA LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO 
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Deverá ser disponibilizada a Solução de software, licenciada na forma de licenças simultâneas 
conforme o conceito de perfis de usuário descritos a seguir: 

 
5.1 Licença usuário Perfil Gestão: permissões para parametrização, acompanhamento, 
planejamento, inclusão, edição, exclusão, controle e consultas, em qualquer funcionalidade na 
aplicação. 
 
5.2 Licença usuário Perfil Apoio: permissões para execução e atualização de atividades, 
ações e consultas a qualquer funcionalidade da aplicação. 
 
6 REQUISITOS TÉCNICOS 

 
6.1. Operar em ambiente integrado, permitindo aos usuários realizar todas as ações através da 

utilização de navegador Internet (browser) padrão de mercado, além de: 
 

a)  Ser compatível com o browser Internet Explorer 10.x ou superior, Mozilla Firefox 5 ou 
superior e Google Chrome 70 ou superior. 

b) Permitir que o sistema seja executado em ambiente seguro (HTTPS, SSL). 
c) Suportar Servidores de Correio Eletrônico compatíveis com os protocolos SMTP e/ou 

IMAPI. 
d) Suportar múltiplas bases de dados conectadas à mesma aplicação. 
e) Suportar o armazenamento de arquivos em servidores distribuídos fisicamente, com 

mecanismos de compressão e segurança de acesso. 
f) Permitir o uso de SSO (Single SignOn) e integrar nativamente com o serviço de diretório 

OpenLDAP (Linux) e Microsoft Active Directory - AD. 
g) As estações de trabalho deverão ser baseadas na plataforma Microsoft, funcionando 

com sistemas operacionais Windows XP ou superior. 
 

6.2. Possuir ambiente multiusuário com senha e direitos de acesso (níveis e permissões de 
acesso). 

 
6.3. Possuir sistema de controle de acesso que garanta a autenticidade das  aprovações 

eletrônicas. 
 

6.4. Possuir notificação automática de ações pendentes aos usuários através do sistema e de 
correio eletrônico (sem necessidade de softwares terceiros adicionais ao aplicativo).  
 
6.5. Informar as atividades pertinentes ao usuário já na primeira tela de entrada. O recurso 
deve alertar quanto ao vencimento de atividades e indicar visualmente as já atrasadas.  
 
6.6. Atender aos requisitos de normas, leis, metodologias e padrões ISO 9001:2008, COSO, 
COBIT, ISO/IEC 20000, ITIL e PMBok. 
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6.7 A ferramenta de software fornecida deverá possuir estrutura única de base de dados, e 
os módulos que a compõem devem estar integrados entre si. Por integração entende-se que o 

efeito de uma ação em determinada solução repercuta imediata e automaticamente seus 
reflexos nos dados, funcionalidades e ambiente da solução. 
 
6.8. Deverá possuir uma única estrutura organizacional, possibilitando que a partir de qualquer 
módulo que compõe a solução, seja possível buscar automaticamente as informações sobre 
estrutura organizacional, cadastro de usuários, áreas, funções e direitos de acesso às 
funcionalidades de todos os módulos da ferramenta fornecida. 
 
6.9. Possuir sistema de controle de acesso que garanta a autenticidade das aprovações 

eletrônicas. 
 

6.10. Possuir workflow nativo (entende-se por nativo o que não gera necessidade de softwares 
terceiros adicionais ao aplicativo). 

 
a) Possuir notificação automática de tarefas pendentes aos usuários através de alertas no 

sistema, informando no mínimo descrição, prazo, e informação visual do status. 
b) Possuir notificação automática de tarefas pendentes aos usuários através de correio 

eletrônico. 
 
6.11. Informar as atividades pertinentes ao usuário já na tela de entrada. O recurso deve alertar 
quanto ao vencimento e indicar visualmente as tarefas já expiradas. 
 
6.12 A interface com os usuários deve ser totalmente em Português (Brasil), inclusive os 
manuais. 
6.13. Possuir ajuda interativa (help) on-line em Português (Brasil). 
 

6.14. Permitir cadastro e visualização do organograma corporativo, exibindo registros de 
subníveis (unidades subsidiárias, áreas, departamentos, etc.). 

 
6.15. Permitir o cadastro de logotipo da organização nas configurações do sistema. 

 
6.16. Permitir cadastrar unidades subsidiárias, sendo que, cada uma irá possuir suas respectivas 

áreas. 
 

a) Este recurso deverá permitir apresentar o logotipo nos relatórios e telas do sistema de 
acordo com a unidade subsidiária associada. 

 
6.17. Possibilitar administração centralizada do sistema, ou seja, tarefas como a criação de 
usuários, grupos de acesso, organograma corporativo, chaves de ativação, entre outras 
configurações serão realizadas apenas uma única vez, sendo replicadas automaticamente para 
todas as funções que compõem o sistema. 
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6.18. Possuir rastreabilidade das operações ocorridas (trilhas de auditoria), permitindo que 
apenas os administradores possam realizar consultas através de um módulo ou ambiente de 

administração. 
 
6.19. Disponibilizar mensagens de eventos para Logs a fim de conter informações adicionais aos 
erros que são específicos dos programas-fonte, serviços ou componentes. 
 
6.20. Permitir o cadastro de novos relatórios no sistema e a escolha do menu onde o mesmo 
será disponibilizado. 
 
6.21. Permitir agendar a geração de relatórios em PDF e o envio automático destes por e-mail a 

um usuário qualquer do sistema. 
 

6.22. Possibilitar integração com o Microsoft Office Sharepoint Server 2007 [MOSS 2007] ou 
superior, através de Web Parts, permitindo a utilização de recursos da solução ofertada a partir 

do ambiente do MOSS 2007 ou superior. 
 

6.23. Fornecer ferramenta integrada de Dashboard (Painel do Sistema) que permita aos 
usuários a criação de visões, contendo: aplicativos e páginas da internet, leitor RSS e telas do 

próprio sistema, que permitam o acompanhamento e execução de tarefas geradas pelos fluxos 
de trabalho. 
 
a) A ferramenta integrada de Dashboard deve prover suporte nativo a gráficos. 
 
6.24. Permitir que os administradores do sistema configurem usuários com poder de execução 
de tarefas em nome de outros usuários do sistema. 
 
6.25. Prover uma interface que permita aos usuários autorizados a visualização e o envio de 

relatórios de ambiente ao fabricante do software. 
 

6.26. Aplicar o conceito de grau de dificuldade da senha, demonstrando visualmente a força da 
senha enquanto o usuário efetua o cadastro. 

 
6.27. Propor automaticamente na tela de login o último usuário que efetuou acesso ao sistema 

na estação de trabalho (memorização de usuário). 
 
6.28. Notificar por e-mail o administrador do sistema, caso seja detectado algum login com 
usuário não identificado. 
 
6.29. Armazenar os logs de erro durante tentativa de envio de e-mails pelo sistema e permitir a 
consulta pelo administrador em uma tela de histórico. 
 
6.30. Prover mecanismo para teste de envio de e-mails, validando a configuração do serviço de 
notificação via e-mail. 
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6.31. Salvar os dados da tentativa de acesso ao sistema quando usuários ou administrador (es) 

errarem o preenchimento da senha. 
 
6.32. Informar o usuário quando sua senha está expirada, solicitando automaticamente o 
cadastro de uma nova senha. 
 
6.33. Possibilitar o cadastro de uma contrassenha, associada ao login do usuário, permitindo 
que seja opcional a solicitação de senha e contrassenha ao liberar pendências do sistema.  
 
6.34. Bloquear a mudança de senha para usuários com login compartilhado. 

 
6.35. Aplicar métodos de segurança que garantam que as páginas web do sistema não sejam 

indexadas por mecanismos de busca. 
 

6.36. Permitir adicionar atalhos sejam links da Web ou aplicativos Windows, para que possam 
ser acessados através do ambiente da solução. 

 
6.37. Fornecer mecanismo de personalização que permita alterar os termos utilizados nas telas 

do sistema. 
 
6.38. Exibir legenda nas telas de consulta para facilitar o entendimento dos usuários. 
 
6.39. Permitir padronizar a nomenclatura de identificadores de documentos, projetos, 
processos, indicadores, etc., através de máscaras de numeração (metadados) e gerar a 
numeração sequencial de forma automática. 
 
6.40 Permitir Recursos para filtrar, estratificar os dados e gerar relatórios e gráficos dos 

módulos componentes de cada Solução, com no mínimo os seguintes requisitos: 
 

a) Permitir Acesso aos dados de toda a base de dados das aplicações/funcionalidades da 
solução. 

 
b) Ter Rapidez e interatividade para criação e análise de Visões de dados, permitindo 

incluir, excluir e arrastar dimensões para a construção de visões personalizadas de 
dados. 

 
c) Possibilitar Salvar uma Visão de dados congelando os dados que compõe seu resultado 

naquele momento, possibilitando reconstruir as informações em outro momento em 
que for necessário. 

 
d) Permitir o compartilhamento da Visão de dados para que possam carregar aquela 

estrutura de consulta sempre que for necessário, porém, sempre com os dados 
atualizados. 
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e) Exportar a Visão de dados criada para no mínimo os seguintes formatos: Excel, HTML e 

CSV. 
 

f) Gerar no mínimo gráficos comparativos de Pareto, barra, pizza e área, totalizando os 
resultados através de dados pré-selecionados. 

 
6.41. Permitir a personalização de termos dentro da aplicação sem que seja necessário nenhum 
tipo de customização ou novo desenvolvimento da aplicação. 
 
6.42. Possuir no mínimo os seguintes recursos de comunicação integrados à solução: 

 
a) Disponibilizar ferramenta de diálogo integrada à solução, para troca de informações e 

experiências entre grupos de pessoas sobre temas relacionados. Manter histórico das 
comunicações entre os participantes incluindo as questões apresentadas, comentários 

dos participantes e decisões tomadas. 
 

b) Disponibilizar ferramenta de mensagens instantâneas integrada à solução para troca de 
informações on-line por usuários do sistema, informando visualmente quem está ou 

não logado no sistema. 
 

c) Permitir agendamento da geração de relatórios em PDF e o envio automático destes  por 
e-mail a um usuário do sistema. 

 
6.43. Permitir que o usuário crie seu menu personalizado com base nos itens de menu 
existentes, podendo ainda personalizar a nomenclatura. 
 
7. REQUISITOS FUNCIONAIS 

 
7.1. Solução Gestão de Ocorrências, Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas 

 
Objetivo: Possibilitar o registro e gestão de Ocorrências, Não Conformidades, Ações Corretivas 

e Preventivas. 
 

7.1.1. Permitir Registro de Ocorrências e Não Conformidades de diversos Tipos e 
características. 
7.1.2. Permitir definir estratégias de tratamento dos diferentes Tipos de Ocorrências e Não 
Conformidades cadastradas, com indicação de Equipes de Tratamento. 
7.1.3. Enviar e-mail de notificação automático para tarefas pendentes. 
7.1.4. Oferecer ferramentas de análise, como Ishikawa, 5 Porquês e Pareto, dentre outras. 
7.1.5. Permitir a criação de vários planos de ação para cada ocorrência. 
7.1.6. Permitir atrelar ocorrências a indicadores. 
7.1.7. Permitir monitorar a situação do plano de ação.  
7.1.8. Permitir configurar as notificações por e-mail. 
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7.1.9. Permitir ao gestor fácil acesso a todas as ocorrências e planos de ação relacionados com 
sua área. 

7.1.10. Monitorar todas as alterações nos planos de ação e registrar na trilha de auditoria, 
Consulta e Análise. 
7.1.11. Permitir a personalização dos painéis de controle [gráficos e tabelas] de acordo com o 
papel do usuário. 
7.1.12. Permitir visualizar e analisar a execução dos Planos de Ação ligados as Ocorrências.  
7.1.13. Configurar alertas enviados por e-mail de acordo com as etapas não atingidas pelos 
Planos de Ação. 
7.1.14. Permitir a publicação de Dashboards configuráveis, permitindo gráficos, listagens e 
mapas com detalhes das Ocorrências, Não Conformidades, Planos de Ação associados e 

respectivos Indicadores. 
 

7.2. Gestão de Documentos e Registros 
 

7.2.1. Gerenciar em um único software totalmente integrado (fornecedor único), a 
documentação eletrônica e física da empresa. 

7.2.2. Gerenciar diversos tipos de documentos, em diferentes áreas da empresa. Cada 
departamento deverá poder elaborar e controlar seus documentos com independência e 

segurança, utilizando para isto, um único software, permitindo o gerenciamento de bibliotecas 
com controle de empréstimos/devoluções. 
7.2.3. Permitir que cada categoria possua seu tipo de conteúdo específico, podendo ser pelo 
menos do tipo documento ou registro. 
7.2.4. Permitir a utilização de qualquer software para geração de documentos eletrônicos 
(softwares de CAD editores de texto, digitadores de documentos, planilhas eletrônicas, 
desenhos, imagens, organogramas etc.), não estando vinculada a nenhuma empresa de 
software específica. 
7.2.5. Exportação de variáveis inseridas como metadados no sistema para o conteúdo de 

documentos MS Office. 
7.2.6. Conversor automático de documentos da família MS Office para o formato PDF. 

7.2.7. Permitir o gerenciamento dos processos de elaboração/consenso/aprovação e 
homologação de documentos através da comunicação das tarefas, tanto no ambiente do 

sistema (telas do software) quanto por correio eletrônico e envio de documentos por e-mail. 
7.2.8. Gerar identificador de revisão numérico, texto ou customizado, permitindo que o gestor 

da categoria defina o método padrão. 
7.2.9. Possibilitar que as revisões de documentos sejam concluídas automaticamente, 
publicando o documento alvo da revisão ao término do processo, ou permitir que o gestor da 
categoria defina que ao encerramento do processo o criador da revisão seja responsável pela 
publicação manual. 
7.2.10. Prover os gestores documentais com mecanismos configuráveis que não permitam a 
inserção de novos documentos sem que estes sejam submetidos a um processo de revisão 
antes da publicação. 
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7.2.11. Controlar o histórico de revisões de documentos em nível de atributo (metadado), ou 
seja, para todas as alterações realizadas devem ser registradas a data, hora e o valor anterior 

do atributo. 
7.2.12. Permitir alteração dinâmica do layout de exibição pelo usuário durante as consultas ou 
cadastros de documentos no sistema. 
7.2.13. Permitir classificação de documentos por categoria, permitindo níveis hierárquicos 
ilimitados de subcategorias. 
7.2.14.  Permitir Gerenciamento do prazo de validade dos documentos, alertando via e-mail as 
pessoas responsáveis quando do término da validade dos mesmos e gerando tarefas de 
revalidação ou cancelamento dos documentos no ambiente do sistema. 
7.2.15. Conter Mecanismo de segurança para restrição de impressão, cópias, salvar, salvar 

como, copiar/colar, e Print Screen em documentos MS Office. 
7.2.16. Controlar o acesso aos documentos por diversos níveis – público, departamental, 

funcional, específico por usuário (pessoal). 
7.2.17. Permitir Assinatura eletrônica de elaboração, consenso/verificação, aprovação e 

homologação de documentos. 
7.2.18. Conter padrão Open Document Management API – ODMA e padrão Web-

basedDistributedAuthoringandVersioning - WEBDAV, ou padrão similar - integração com 
sistema de automação de escritório, que possibilitem o acesso a documentos do repositório 

central e permitam executar ações sobre o documento de forma totalmente transparente ao 
usuário final, garantindo boa usabilidade na utilização das funcionalidades de GED.  
7.2.19. Permitir assinatura digital de arquivos eletrônicos através de certificados digitais padrão 
ICP - Brasil. 
7.2.20. Possibilidade de gerar assinatura digital nos documentos eletrônicos aderentes aos 
formatos XML signature e CMS (attached ou detached). 
7.2.21. Permitir que seja configurado na categoria do documento a utilização de assinatura 
digital. 
7.2.22. Efetuar validação do certificado digital em uso antes de assinar o arquivo eletrônico, 

alertando o usuário e bloqueando a assinatura caso o certificado não cumpra com os requisitos 
do padrão ICP - Brasil. 

 
7.2.23. Permitir a criação de fluxos de trabalho para coleta de assinaturas digitais.  

7.2.24. Permitir que sejam criados relacionamentos entre documentos de nível inferior ou 
superior, possibilitando a visualização de todos os documentos inter-relacionados. 

7.2.25. Permitir a solicitação de revisão dos documentos relacionados quando algum 
documento da estrutura relacional sofrer alteração. 
7.2.26. Permitir consulta rápida de documentos pelos seguintes critérios: palavras -chave, 
atributos do documento (metadado), título, identificador, status do documento, autor, 
permissões de acesso, departamento, data de emissão, validade. 
7.2.27. Possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica baseadas nos atributos de cada 
documento. 
7.2.28. Permitir pesquisa de documentos por conteúdo utilizando recursos de fonética, 
normalização gramatical e dicionário de sinônimos (fulltextsearch). 
7.2.29. Permitir a pesquisa de documentos através de árvore hierárquica. 
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7.2.30. Disponibilizar interface única de pesquisa, permitindo consultas a múltiplos repositórios 
de modo transparente ao usuário. 

7.2.31. Permitir ao usuário salvar os critérios das pesquisas mais frequentes, para utilização 
posterior. 
7.2.32. Permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa através de um clique no 
nome das colunas da janela de resultado de pesquisa. 
7.2.33. Permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa, definindo a ordem por 
mais de um atributo exibido no resultado de pesquisa. 
7.2.34. Possibilitar a criação de fluxos documentais por meio de ferramenta gráfica para 
automação via módulo de workflow. 
7.2.35. Armazenar o histórico das alterações de documentos. 

7.2.36. Controlar e configurar por categoria o armazenamento das versões dos documentos 
sem impor limites para a quantidade de versões armazenadas, permitindo que o administrador 

configure o valor desejado. 
7.2.37. Possuir recurso de check-in/check-out de documentos. 

7.2.38. Disponibilizar ferramenta de fórum integrada ao sistema, possibilitando associação de 
documentos ou registros publicados no repositório para complementar as discussões.  

7.2.39. Conter Marca d'água configurável para identificação de cópias controladas e impressão 
de documentos, tanto para arquivos eletrônicos no formato MS Office quanto para arquivos 

PDF. 
7.2.40. Possuir matriz de responsabilidades por tipo de documento. 
7.2.41. Possuir aviso automático aos usuários interessados quando um novo documento ou 
nova versão for inserida no sistema, obrigando os usuários a executarem suas pendências de 
conhecimento/leitura dentro do ambiente de tarefas do sistema. 
7.2.42. Permitir a criação de máscaras de identificação para os documentos, utilizando 
caracteres, valores preenchidos nos atributos dos documentos e numeração sequencial 
automática. 
7.2.43. Possuir controle de níveis de acesso diferenciados para leitura, edição, aprovação e 

exclusão de documentos. 
7.2.44. Permitir a revalidação automática dos documentos por um período pré-determinado 

com alerta de pendência no sistema aos usuários responsáveis pela ação e registros da mesma 
antecipadamente ao vencimento. 

7.2.45. Permitir criação de modelos (Templates) de documentos por categoria, garantindo a 
padronização dos documentos elaborados. 

7.2.46. Permitir que o (s) modelo (s) (Template) também seja (m) documento (s) com ciclo de 
vida controlado (s) no sistema. 
7.2.47. Permitir a emissão automática de recibos de cópias controladas, contendo a numeração 
automática da cópia por versão de documento, bem como alertar a existência dessas cópias 
quando entrarem em "status” de obsoletas  
7.2.48. Prover mecanismos que permitam a associação e a geração automática de pendências 
de treinamento para documentos de categorias que necessitem esse tipo de controle.  
7.2.49. Possibilitar gerenciamento dos treinamentos com os envolvidos nos documentos. 
7.2.50. Convocar participantes usuários para treinamentos nos documentos via e-mail e 
pendência de sistema. 
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7.2.51. Permitir a confirmação pelos usuários da participação no treinamento via registro no 
sistema. 

7.2.52. Controlar e manter registro da verificação da eficácia dos treinamentos realizados sobre 
documentos. 
7.2.53. Permitir consulta da situação dos treinamentos que estão em andamento no sistema, 
informando ao gestor todos os treinamentos que estiverem em programação, em execução, 
em verificação da eficácia, e encerrados. 
7.2.54. Permitir consultas a treinamento contendo, no mínimo, filtros de busca por número, 
título, status, instrutor, usuários, situação e área do documento. 
7.2.55. Controlar os prazos com avisos de pendência aos responsáveis por realização de tarefas 
no sistema. 

7.2.56. Permitir que os documentos armazenados no sistema possam ser gravados no banco de 
dados da solução ou em diretórios controlados cadastrados no sistema. 

7.2.57. Quando definido o uso por meio de diretórios controlados, deve ser possível configurar 
o endereço IP e porta do servidor que armazenará os documentos, permitindo ter servidores de 

arquivos em diferentes localidades, agilizando a visualização do arquivo eletrônico no ambiente 
onde estes são mais utilizados. 

7.2.58. Suportar arquivos complexos, os quais poderão conter vários arquivos eletrônicos 
associados a um documento. 

7.2.59. Permitir a criação de uma estrutura para os arquivos complexos, assim como, a 
definição dos formatos de arquivos eletrônicos permitidos para o item. 
7.2.60. Possibilitar que cada categoria possua seu modo de gravação específico, podendo ser 
normal ou compactado. 
7.2.61. Prover controles para que o documento seja migrado automaticamente de repositório, 
conforme a fase de seu ciclo de vida. 
7.2.62. Possuir recurso para identificação, através de coloração diferenciada de ícones, da 
situação da revisão do documento de acordo com seu estágio no ciclo de vida. 
7.2.63. Possibilitar a solicitação de emissão de um novo documento aos usuários sem direito de 

cadastro. 
7.2.64. Controlar a exclusão de documentos, obrigando o preenchimento de justificativa. 

7.2.65. Possuir função para criar guias de remessa de documentos (GRD) com os documentos 
selecionados no sistema, contendo: lista de documentos em formato Excel (ou outro formato 

texto compatível), para acompanhar os documentos, banco de dados com os índices de 
documentos, além dos documentos propriamente ditos. 

7.2.66. Permitir que as guias de remessa de documentos (GRD) completas (com Excel e 
documentos selecionados) sejam salvas em local indicado no disco. 
7.2.67. Possibilitar a criação de fluxos de revisão dinâmicos baseados em workflows de processo 
modelados em ferramenta gráfica. 
7.2.68. Permitir o controle de temporalidade para registros eletrônicos e físicos. 
7.2.69. Possuir ferramentas gráficas para a criação, alteração e dar andamento ao fluxo 
documental. 
7.2.70. Permitir que no fluxo de aprovação e revisão dos documentos, sejam incluídos 
comentários e que esses comentários sejam armazenados junto aos documentos e que possam 
ser visualizados em auditorias. 
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7.2.71. Possibilitar a criação de fluxo documental estruturado e permitir a alteração do fluxo 
documental durante seu uso, passando a estar disponível no próximo acesso ao fluxo 

documental. 
7.2.72. Permitir agregar documentos em fluxos documentais que já estejam em andamento. 
7.2.73. Permitir a criação e controle de atividades, associando cada passo ao fluxo de trabalho, 
registrando o estado (status) da tarefa. 
7.2.74. Permitir importação em lotes de documentos, realizando automaticamente a indexação 
dos mesmos em função de tabela de índices associada. 
7.2.75. Permitir o agrupamento de documentos e o envio de lotes para terceiros. 
7.2.76. Permitir a associação de matrizes de documento x usuário para controle de acessos 
customizado e facilmente visualizável. 

7.2.77. Permitir a utilização de guias de remessa de documentos para enviar o documento a 
terceiros ou outras áreas da empresa para que os usuários possam elaborar, aprovar ou 

somente tomar conhecimento de determinado conteúdo. 
7.2.78. Permitir a importação automática de e-mails para indexar conteúdo em formato 

otimizado (PDF). 
7.2.79. Permitir assinar um documento digitalmente em conformidade com o padrão ICP-Brasil. 

7.2.80. Permitir rastrear comentários efetuados na publicação de um documento 
(conhecimento do documento ou de uma nova revisão) para estimular a colaboração na 

geração de novas revisões de determinado conteúdo. 
7.2.81. Permitir o controle de impressão de cópias controladas ao receber uma pendência de 
conhecimento de um determinado documento ou lote (agrupamento) de documentos. 
7.2.82. Permitir exportar automaticamente o histórico de alterações durante qualquer ciclo de 
revisão de um documento para o arquivo eletrônico deste mesmo documento. 
7.2.83. Permitir controlar o tamanho máximo que um arquivo eletrônico pode ter quando é 
feito o seu upload. 
7.2.84. Permitir verificar a integridade do arquivo selecionado no momento do upload. 
7.2.85. Permitir controlar a permissão de inclusão de comentários gráficos concedidas a 

usuários. 
7.2.86. Permitir a visualização de arquivos eletrônicos com anotações gráficas possibilitando o 

acompanhamento de anotações inseridas pelos usuários. 
7.2.87. Permitir configurar a validade de documentos e aplicar a mesma a várias categorias 

diferentes. 
7.2.88. Permitir a configuração de marca d'água diferente para cada categoria de documentos.  

7.2.89. Permitir aos usuários que não possuem acesso para distribuir cópias, fazerem a 
solicitação das cópias para os responsáveis dos documentos. 
7.2.90. Permitir ao sistema que salve todos os arquivos eletrônicos da guia de remessa em local 
informado pelo usuário para, posteriormente, serem relacionados ao meio físico (CD, DVD, 
cartão de memória, dispositivo USB, etc.). 
7.2.91. Permitir a pesquisa de documentos através de identificador e nome nos documentos 
exportados pela guia de remessa. 
7.2.92. Permitir controles para impedir aprovação de revisão com alterações controladas no 
arquivo eletrônico. 
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7.2.93. Permitir a inclusão de palavras-chave através da digitação e busca automática de 
registros já criados e que ainda não foram associados ao documento em questão. Além disso, a 

tela de dados do documento deve oferecer um "atalho" para inclusão de palavras -chave ainda 
não existentes. 
 
7.3. Gestão do Desempenho Organizacional 
 
Objetivo: Possibilitar a definição da estratégia Institucional e de TI, criar metas e indicadores 
automatizando sua execução e comunicação, possibilitar o acompanhamento e monitoramento 
do desempenho através do uso de painéis, mapas estratégicos, análises gráficas  e diagramas 
que identifiquem a relação de causa e efeito e acompanhamento detalhado das iniciativas 

estratégicas. 
 

Planejamento e Mapeamento 
 

7.3.1. Definir os elementos estratégicos (Missão, Visão, Valores, Fatores Críticos de Sucesso).  
7.3.2. Exibir hierarquicamente os elementos importantes da teoria do Balanced Scorecard 

(Estratégias, Perspectivas, Objetivos, Indicadores e Iniciativas). 
7.3.3. Suportar ferramentas de análise para o planejamento estratégico como matriz FOFA e 

matriz de Decisão. 
7.3.4. Permitir a criação de uma estrutura flexível para a organização dos indicadores, 
suportando os mais diversos modelos e metodologias (Scorecards Estratégicos, Táticos e 
Operacionais). 
7.3.5. Permitir a revisão do Scorecard, evidenciando um ciclo de vida da gestão do 
desempenho (Criação, Execução, Encerramento, Revisão). 
7.3.6. Garantir a segurança de acesso ao aos indicadores e níveis do Scorecard por equipe 
funcional. 
7.3.7. Permitir associar objetivos estratégicos aos indicadores. 

7.3.8. Permitir a utilização de um mesmo indicador em múltiplos Scorecards. 
7.3.9. Criar indicadores do nível estratégico ao nível operacional, abrangendo várias opções de 

frequência de medição (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual).  
7.3.10. Permitir a criação de um roteiro de aprovação de uma meta ou medição antes de sua 

publicação. 
7.3.11. Permitir a criação de mapas estratégicos utilizando os elementos do Scorecard através 

de uma ferramenta visual (recursos drag-and-drop). 
7.3.12. Permitir recursos de recortar/copiar/colar de partes do Scorecard na sua elaboração 
7.3.13. Permitir a criação de Scorecards modelo (Template) para reuso em unidades de negócio 
diferentes. 
 
7.4. Gestão de Auditorias 
 
Objetivo: Possibilitar auditorias de normas, processos e outras classificações necessárias na 
Organização. Requisitos do Sistema: 
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7.4.1. Permitir que a organização planeje e implemente os processos necessários as auditorias 
para a melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ. 

7.4.2. Permitir que a organização planeje e execute auditorias internas / externas em 
intervalos. 
7.4.3. Permitir que a organização planeje um programa de auditoria, levando em consideração 
a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados 
de auditorias anteriores. 
7.4.4. Permitir que a organização estabeleça os critérios da auditoria, seu escopo, frequência e 
métodos de realização. 
7.4.5. Permitir que a organização assegure a objetividade e a imparcialidade do processo de 
auditoria e dos auditores internos, não permitindo que eles auditem seu próprio trabalho. 

7.4.6. Permitir que a organização defina as responsabilidades e os requisitos de planejamento 
e execução de auditorias. 

7.4.7. Permitir que a organização mantenha os registros das auditorias e de seus resultados. 
7.4.8. Permitir que o responsável pelo processo/ área auditado assegure que quaisquer 

correções e ações corretivas necessárias sejam executadas, em tempo hábil, para eliminar não 
conformidades detectadas e suas causas, assim como que as atividades de acompanhamento 

incluam a verificação das ações executadas e o relato dos resultados da verificação.  
7.4.9. Permitir que a organização aplique os métodos adequados para monitoramento e, onde 

aplicável, para medição dos processos do SGQ. 
7.4.10. Permitir que a organização determine, colete e analise dados apropriados para 
demonstrar a adequação e eficácia do SGQ e para avaliar sua melhoria contínua, incluindo-se 
os referentes a:  
7.4.10.1.Satisfação de clientes. 
7.4.10.2.Conformidade com os requisitos dos trabalhos. 
7.4.10.3.Características e tendências dos processos e serviços/produtos, incluindo 
oportunidades para ação preventiva. 
7.4.10.4.Fornecedores. 

 
7.4.11. Permitir que a organização execute ações para eliminar as causas de não conformidades 

reais e/ou potencias, a fim de evitar sua repetição ou ocorrência, incluindo-se: 
7.4.11.1.Análise crítica de não conformidades.  

7.4.11.2.Determinação das causas de não conformidades. 
7.4.11.3.Avaliação da necessidade de implementar ações que assegurem que as não 

conformidades reais não ocorram novamente e/ou evitar a ocorrência de não conformidades 
potenciais. 
7.4.11.4.Determinação e implementação das ações necessárias.  
7.4.11.5.Registro dos resultados de ações executadas. 
7.4.11.6.Análise crítica da eficácia das ações corretivas e preventivas executadas. 
 
7.5. Mapeamento de Processos 
 
Objetivo: Gestão do ciclo de vida de Processos de negócio e suporte às necessidades da 
organização, incluindo o alto comando, equipes de trabalho, equipes de TI e analistas de 
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negócio, e permitindo monitoramento integrado do desempenho e acesso à documentação 
técnica e corporativa da instituição. 

 
Requisitos Básicos 
 
7.5.1. Permitir classificar os tipos de processos e tipos de atividades. 
7.5.2. Permitir a modelagem gráfica (drag-and-drop) dos processos em ambiente 100% web. 
7.5.3. Suportar o set básico da notação BPMN 2.0 para modelagem e automação de processos.  
7.5.4. Suportar modelagem de macroprocessos (cadeia de valor). 
7.5.5. Permitir analisar, desenvolver, implementar e revisar os processos de negócio. 
7.5.6. Permitir a automação de fluxos através de configuração, sem a necessidade de 

programação. 
7.5.7. Possuir controle de auditoria de acesso ao sistema. 

7.5.8. Possuir cadastro de atividades. 
7.5.9. Permitir a publicação eletrônica dos processos com confirmação de conhecimento pelos 

usuários. 
7.5.10. Permitir o controle de revisão sobre os processos, mantendo vários versionamentos.  

7.5.11. Possuir automação das etapas de revisão (elaboração / consenso / aprovação / 
homologação). 

7.5.12. Permitir a automatização dos processos. 
7.5.13. Possuir solicitação de revisão de processos.  
7.5.14. Possuir matriz de relacionamento entre os processos. 
7.5.15. Permitir o monitoramento de pendências de usuários  
7.5.16. Permitir a supervisão e controle dos processos em execução 
7.5.17. Permitir a redefinição de responsabilidades das atividades. 
7.5.18. Possuir análise e simulação de processos. 
7.5.19. Permitir a inicialização, suspensão, cancelamento e eliminação de processos.  
7.5.20. Possuir associação de documentos. 

7.5.21. Permitir a execução de aplicativos externos. 
7.5.22 Conformidade com o padrão VAC (ValueAdded Chain), permitindo modelagem SIPOC e 

de Macro- processos em ambiente 100% Web. 
7.5.23. Permitir drilldown do modelo VAC para os processos de negócio, não apenas 

identificando por diferenciação de cores. 
7.5.24. Permitir modelagem conforme com padrão BPMN 2.0 em ambiente 100% Web, 

baseado em tecnologia flash (multiplataforma) com ferramenta draganddrop (arrastar e soltar) 
para usuários finais. 
7.5.25 Simular de processos baseada em modelo BPMN 2.0 e rodando em plataforma 100% 
Web. 
7.5.26. Utilizar contadores de tempo (timers) facilmente configuráveis para apoiar na gestão 
das regras de negócio do processo, sendo aplicado tanto na modelagem quanto na execução de 
um processo de negócio. 
7.5.27. Permitir a utilização de Gateways condicionais de padrão BPMN (Paralelo - AND, OU 
Exclusivo - XOR e Complexo) 
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7.5.28. Permitir exportar processos com configuração de automação escolhendo o método de 
exportação Customizado, Todos os dados ou somente estrutura. 

7.5.29. Possibilitar a importação de processos utilizando informações do banco de dados, ou 
então, criando novos registros. 
 
Mapeamento/Modelagem 
 
7.5.30. Gerenciar os processos, automatizando todas as etapas requeridas na implementação 
dos processos. 
7.5.31. Permitir a elaboração e distribuição dos fluxogramas gráficos que representam 
detalhadamente a maneira que as atividades são realizadas. 

7.5.32. Permitir a criação de formulários eletrônicos para documentação completa das 
informações sobre os processos e atividades. 

7.5.33. Permitir a identificação dos fluxos de material, informação e documentação entre as 
atividades e processos. 

7.5.34. Possuir símbolos para representação visual de indicadores, riscos, controles, entradas / 
saídas e documentos durante a modelagem dos processos da cadeia de valor. 

7.5.35. Fornecer mecanismos para análise de risco dos processos, baseado em matrizes 
qualitativas e quantitativas, e permitindo ainda o cadastro de medidas de controle para 

prevenção da ocorrência dos riscos. 
7.5.36. Permitir anexação e visualização de arquivos externos aos processos e atividades, como 
procedimentos, formulários, fluxogramas, planilhas, apresentações, vídeos de treinamento, 
páginas WEB etc. 
7.5.37. Automatizar a revisão dos processos, com vistos eletrônicos pelos elaboradores e 
aprovadores responsáveis. 
7.5.38. Permitir a identificação de todas as interfaces existentes com os clientes e 
fornecedores. 
7.5.39. Permitir que os processos sejam desdobrados em níveis inferiores como sub-processos, 

atividades e tarefas. 
7.5.40. Permitir a criação de anotações sobre o processo. 

7.5.41. Permitir a criação de raias (lanes) para definição dos executores dos processos. 
7.5.42. Permitir a geração automática de mapas contendo: 

7.5.42.1Cruzamento entre os processos e as áreas da empresa onde estes são executados e 
7.5.42.2Inter-relacionamentos existentes, considerando todos os seus desdobramentos (sub-

processos e atividades). 
7.5.43. Gravar histórico completo das revisões realizadas sobre os processos. 
7.5.44. Permitir modelagem dinâmica de processos (In-flightmodeling), permitindo a 
flexibilização de mudanças no processo em tempo de execução. 
7.5.45. Permitir ajustar o processo modelado ao tamanho da tela - zoom 
7.5.46. Permitir recortar o processo modelado em páginas para relatório 
7.5.47. Possuir opção para selecionar todos os itens do processo modelado 
7.5.48. Possuir controle de espaçamento automático entre objetos  
7.5.49. Possibilitar a customização de paletas do modelador permitindo a criação de símbolos 
ou imagens para representar os itens do processo 
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7.5.50. Permitir a utilização simultânea de várias paletas customizadas  
7.5.51. Permitir a criação de processos sem a existência de swinlanes para a criação de 

processos simples 
7.5.52. Realizar a revisão de processo utilizando modelo ISO9000 
7.5.53. Realizar a revisão do processo utilizando processo automatizado customizado Simulação 
7.5.54. Possibilitar a simulação dos processos mapeados em ambiente 100% web. 
7.5.55. Possibilitar o cadastro de cenários para o ambiente de simulação, definindo número de 
instancias a serem simuladas, recursos, custos e duração das atividades do processo de 
negócio. 
7.5.56. Na ocorrência de várias rotas de decisão para o processo no ambiente de simulação 
(cadastro do cenário) o usuário deve ter a capacidade de definir a probabilidade atribuída para 

cada rota, ou, definir que o sistema irá balancear automaticamente as rotas.  
7.5.57. Possibilitar que a simulação ocorra de maneira determinística e/ou probabilística, 

possibilitando que o usuário escolha o método antes da execução. 
7.5.58. Exibir animação gráfica durante a execução da simulação. Exibir os recursos, custos, 

executores e duração das atividades durante a execução da simulação. 
7.5.59. Demonstrar em relatórios os eventos ocorridos na simulação, permitindo a associação 

de calendário para distribuição dos resultados obtidos. 
7.5.60. Possibilitar a geração de relatório de simulação contendo o melhor caminho em função 

de tempo, custo, recursos e executores envolvidos no processo. 
7.5.61. Possibilitar a geração de relatórios de simulação contendo todos os caminhos que foram 
tomados durante a simulação do processo 
 
Publicação 
 
7.5.62. Permitir a geração automática dos fluxogramas. 
7.5.63. Permitir a exibição gráfica dos fluxos de controle, informações e materiais existentes 
entre os itens do processo. 

7.5.64. Possuir circulação dos processos para seus respectivos usuários com assinatura  
eletrônica de conhecimento sobre as revisões homologadas. 

7.5.65. Permitir pesquisa de processos e atividades a partir de diversos critérios como recurso, 
entrada/saída, indicador etc. 

7.5.66. Possuir hyperlinks automáticos nos fluxogramas entre os itens dos macroprocessos e 
seus desdobramentos em subprocessos e atividades 

7.5.67. Possuir gerenciamento das pendências dos usuários. 
7.5.68. Possibilitar a consulta dos riscos sobre processos, da matriz de avaliação (severidade x 
probabilidade), métodos qualitativos, quantitativos e ainda apoiados das listas de verificação 
(check-lists). 
 
7.6 Gestão de Riscos Corporativos 
 
Objetivo: Identificar, analisar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos corporativos de maneira 
integrada, com suporte a diversas categorias de risco, como, segurança, conformidade, 
planejamento, processos, projetos e ambiental. 
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Avaliação do Risco e Escopo 

 
7.6.1. Permitir a definição da metodologia de avaliação e de pontuação do risco em qualquer 
nível da organização. 
7.6.2. Permitir avaliação de risco quantitativa e qualitativa. 
7.6.3. Classificar os riscos de acordo com a severidade para a organização e com a 
probabilidade da ocorrência no processo. 
7.6.4. Permitir a avaliação periódica do risco, monitorando a sua evolução analiticamente e 
graficamente. 
7.6.5. Permitir a criação de modelos (templates) de plano de riscos, para facilitar a replicação 

de estruturas similares nas organizações. 
7.6.6. Permitir uma abordagem estratégica na identificação dos principais objetivos da 

organização e dos riscos existentes para o alcance desse objetivos. 
7.6.7. Identificar os riscos que podem ser e associados à um processo. 

7.6.8. Permitir que os nomes e tipos de riscos são armazenados em um repositório único, 
garantindo um conjunto de riscos padronizados para a organização. 

7.6.9. Permitir a definição de equipes responsáveis pela avaliação. 
7.6.10. Manter o cadastro e acompanhamento das alterações dos objetos e dos planos de risco.  

7.6.11. Permitir a definição do custo das medidas de controle e o valor do impacto do risco 
possibilitando a realização de análises quantitativas do risco. 
7.6.12. Permitir a abertura de ocorrência caso as consequências do risco superem o esperado, 
possibilitando a identificação das causas, análise, planos de ação e verificação da eficácia. Estes 
registros devem ser mantidos para histórico e entrada da nova avaliação do risco futuramente.  
7.6.13. Possibilitar a aprovação do plano de riscos ao final do planejamento e a revalidação 
dentro de frequência pré-estabelecida 
7.6.14. Permitir o uso de Check-Lists para otimizar a produtividade e a qualidade das atividades. 
7.6.15. Permitir que os riscos possam ser associados a mais de um processo, mas são analisados 

e documentados individualmente para cada processo. 
7.6.16. Permitir a avaliação considerando o risco potencial, o risco real e o risco residual.  

7.6.17. Executar as avaliações de maneira on-line. 
7.6.18. Permitir o uso de processos como escopo da análise de riscos. 

7.6.19. Mapear os processos e modela todas as atividades relacionadas. 
7.6.20. Definir ativos de TI em um grupo de ativos similares. 

7.6.21. Permitir o uso de produtos/insumos como escopo da análise de riscos. 
7.6.22. Permitir a gestão de riscos ambientais, identificando e analisando aspectos e impactos 
significativos (ISO 14000) 
7.6.23. Permitir a gestão de riscos laborais, identificando e analisando perigos e danos 
significativos (OHSAS 18000) 
7.6.24. Permitir a gestão dos riscos relacionados ao planejamento estratégico. 
7.6.25. Permitir a habilidade de desenvolver ou adotar um framework para a gestão de riscos 
(AS/NZS 4360, COSO ERM, ISO 31000. FERMA. OCEG ou outros frameworks similares) 
7.6.26. Mapear os riscos operacionais de acordo com frameworks padrões no mercado como 
COSO, COBIT ou Basiléia II. 
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7.6.27 O sistema deve agrupar e gerar relatórios da avaliação de riscos em todos os níveis da 
base de dados, incluindo a estrutura organizacional, processos e riscos. 

7.6.28. Apresentar a matriz de riscos para a fácil identificação dos riscos dentro dos quadrantes 
do método de avaliação. 
7.6.28. Garantir o acompanhamento do plano de riscos permitindo uma fácil visualização do 
fluxograma do processo, riscos por etapa, controles e tratamentos, matriz de riscos x etapa e 
demais elementos. 
7.6.30. Apresentar matriz de riscos para a fácil identificação da relação entre riscos e atividades. 
 

7.7 Gestão de Projetos 
 

Objetivo: Gerenciar e automatizar as solicitações de projetos, planejamento, execução, 
controle e encerramento de projetos, incluindo análise de desempenho dos projetos por meio 

de gráficos e indicadores. 
 

Recursos 
 

7.7.1. Atender os conceitos e recursos que cumpram os requisitos estabelecidos pelas normas e 
regulamentos internacionais, tais como PMBOK, PRINCE2, Six Sigma, ISO 20000 [ITIL], COBIT, 

ISO 9001, IATF 16949, FDA, CMMI e BSC. 
7.7.2. Realizar o gerenciamento de solicitações em local único centralizado. 

7.7.3. Agregar, verifica status, delega solicitações e atende as demandas de projetos 
estratégicos, atividades do dia-a-dia, serviços corporativos e desenvolvimento de novos 

produtos. 
7.7.4. Controlar e gerenciar solicitações de alteração de projetos e processos. 
7.7.5. Criar projetos diretamente a partir das solicitações aprovadas. 
7.7.6. Gerenciar o escopo, cronograma, qualidade, riscos, custos e recursos. 
7.7.7. Acompanhar métricas de projeto, incluindo o estado, a fase, os custos e o ciclo de vida, 

com os indicadores de desempenho de forma gráfica. 
7.7.8. Realizar avaliações consistentes e objetivas com uma ferramenta OLAP (Online 

AnalyticalProcessing). 
7.7.9. Gerenciar o desempenho do projeto usando o Gerenciamento de Valor Agregado (EVM). 

7.7.10. Armazenar o prazo, o progresso e as despesas do trabalho realizado. 
7.7.11. Controlar e gerenciar todas as questões em aberto: não-conformidades, reclamações, 

oportunidades de melhorias e ações preventivas / corretivas. 
7.7.12. Conduzir discussões online. 

7.7.13. Gerenciar todos os documentos do projeto em um ambiente controlado por revisão. 
7.7.14 Integrar com ERP: Integra dados de recursos (incluindo o valor / hora de custo e 

faturamento e os apontamentos de hora), os valores de custo e faturamento do projeto. 
7.7.15. Gerenciar e controlar a capacidade, as atribuições, a utilização, os custos e receitas 
relativas aos trabalhos dos recursos. 
7.7.16. Auxiliar na tomada de decisões eficazes de alocação de recursos com base na 
disponibilidade, funções e habilidades e competências. 
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7.7.17. Agilizar a captura dos apontamentos (on-line e off-line) e melhora a precisão no 
monitoramento do trabalho realizado, das horas faturáveis e não faturáveis e dos relatórios de 

horas. 
7.7.18. Fazer estimativas e monitore os custos e receitas do projeto. 
7.7.19. Acompanhar e comparar em tempo real os valores reais com os orçados. 
7.7.20. Analisar a lucratividade e o fluxo de caixa. 
7.7.21. Gerar relatórios de faturamento e informações financeiras e integre com sistemas 
financeiros e de contabilidade. 
 

7.8 Planos de Ação 
 

Objetivo: auxiliar na otimização do ciclo de vida de todo o Plano de Ação, desde seu registro 
inicial até sua aprovação, mantendo a comunicação da equipe e melhorando a colaboração 

através do controle centralizado do planejamento, execução e monitoramento de tarefas. 
 

Recursos 
7.8.1 Permitir o Cadastro de campos personalizados, checklists, equipes, roteiros de 

responsáveis, máscara de identificação, categorias de atividades e de planos de ação. 
7.8.2. Permitir manutenção de ações e planos de ação em andamento. 

7.8.3. Criar uma ou mais ações necessárias para atingir um resultado. 
7.8.4 Planejar de ações com a ferramenta 5W2H, Gráfico de Gantt com configuração de 

dependência entre a execução das ações. 
7.8.6. Criar planos de ação a partir de modelos pré-configurados (templates). 

7.8.7 permitir manutenção das ações pelos responsáveis para controlar os desvios entre o que 
foi planejado e executado. 
 
7.9 Treinamentos 
 

Objetivo: Gerenciar os treinamentos e capacitações, garantindo o planejamento periódico dos 
treinamentos requeridos, com o monitoramento dos custos decorrentes com treinamentos 

internos e externos e programação da utilização das salas de treinamento e materiais 
audiovisuais, otimizando dessa forma os recursos disponíveis. 

 
Recursos 

 
7.8.1. Determinar o quê, quem, quando, onde, como e porque dos treinamentos. 

7.8.2. Exibir uma lista completa dos cursos atualmente previstos com o calendário de 
treinamento. 

7.8.3. Gerenciar os custos de treinamento da organização e obtém uma visão completa dos 
custos associados com o treinamento. 
7.8.4. Verificar a conclusão da formação e armazena informações sobre o curso, certificados e 
confirmação de presença. 
7.8.5. Identificar os empregados que necessitam de treinamento e que tipo de treinamento são 
necessários através da matriz Levantamento de Necessidade de Treinamento. 
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7.8.6. Determinar se os programas de treinamento da organização estão abordando as 
estratégias da organização definindo cursos por departamentos e por processos. 

7.8.7. Gerenciar a alocação de recursos para identificar os gargalos e os recursos em excesso 
para permitir a realização dos objetivos de negócios. 
7.8.8. Gerenciar a lista de instrutores de treinamento para garantir uma competente equipe 
instrucional. 
7.8.9. Avaliar em que nível os usuários estão como um grupo, bem como individualmente. 
7.8.10. Avaliar o sucesso geral do treinamento. 
7.8.11. Fornecer uma análise das atitudes dos participantes de um programa de formação 
específico. 
7.8.12. Avaliar o treinamento e identifica aos formadores que parte do treinamento deve ser 

mais focada. 
7.8.13. Confirmar a presença dos empregados nas sessões de treinamento com a lista de 

participação em treinamento. 
7.8.14. Demonstrar o real e significativo benefício do treinamento ministrado para a 

organização. 
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EDITAL CONCORRÊNCIA003/2019 
SESI-DR/PA 

 
ANEXO II 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 
 
Local e data. 

 
À Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA 

A/c Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 
 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA 

Nº 003/2019 – SESI-DR/PA 
 

Prezados Senhores, 
 
Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistência 
de fato impeditivo à habilitação, bem como nossa concordância plena com as condições 
constantes no Edital e respectivos Anexos assim como nossa subsunção às disposições 
constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, instrumento que rege o 
procedimento licitatório na entidade. 
 

 

Atenciosamente, 
 

___________________________________________________ 
(carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
 

 



Página 40 de 48 
 

   

 

 

 

Comissão Central de Licitação 
Sistema FIEPA  

 

 

 

 

  
FIEPA 

Federação das 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 
Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.: (91) 4009-4900 

SistemaFIEPA 
 

 

EDITAL CONCORRÊNCIA003/2019 
SESI-DR/PA 

 
ANEXO III 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 
 
 

Ao  
SESI – Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Pará. 

Belém-Pa 

 
 

 
(Nome da Empresa)________________________________, CNPJ Nº ________________________, 

Por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)._________________________portador (a) da Carteira 
de Identidade nº_________________e do CPF/MF nº___________________DECLARA, para  os devidos fins 

que não viola os termos do inciso XXXIII, artigo 7º da CF/88, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho 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 (  ). 
 

 
Belém/PA, ..... de ..................... de 20.... 

 

. 
 

___________________________________________________ 
      

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL CONCORRÊNCIANº 003/2019 
SESI-DR/PA 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA  

 
CONTRATO N. ...-A/20... que entre si firmam o 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ e a 

também pessoa jurídica .............., cujo objeto 

implica fornecimento de solução informatizada 

para gestão da qualidade e prestação de 

serviços de implantação, manutenção e suporte 

técnico. 

 

CONTRATANTE: Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará, pessoa 

jurídica de direito privado, sediada no Município de Belém/PA (Travessa Quintino Bocaiúva, nº 

1588, Bairro Nazaré, CEP 66.035-190), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.768.023/0001-39, 

neste ato representada por seu Superintendente Regional, Dário Antônio Bastos de Lemos. 

 

CONTRATADO... 

 

As partes acima nomeadas e devidamente qualificadas resolvem firmar o presente instrumento 

contratual que será executado mediante cláusulas e condições agora especificadas. 

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

1. O objeto contratual implica, por parte do CONTRATADO, fornecer solução informatizada para 

gestão da qualidade e prestar serviços de implantação, manutenção e suporte técnico , mediante 

pagamento em dinheiro por parte do CONTRATANTE, conforme as cláusulas constantes no presente 

instrumento. 

2. O CONTRATADO declara neste instante que é titular do direito autoral pertinente ao presente objeto, 

nos termos da lei civil, penal e administrativa.  

 

CLÁUSULA 2ª – DAS ESPECIFICAÇÕES 

1. A solução de software para gestão da qualidade compreende gestão de documentos, registro e 

tratamento de ocorrências/não conformidades, auditorias, gestão de indicadores, mapeamento de 

processos e gestão de riscos. 

2. A prestação dos serviços objeto deste contrato observará as especificações e os prazos discriminados 

abaixo:  

Item Prazo 
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Licenciamento 
permanente  

10 dias a partir da assinatura do contrato 

Hosting 10 dias a partir da assinatura do contrato 
Integração AD 10 dias a partir da assinatura do contrato 
Implantação conforme cronograma específico a ser firmado entre as 

partes, observando-se o prazo não superior a 30 (trinta) 
dias a contar da data de assinatura do contrato.  

Serviços de 
Treinamento 

conforme cronograma específico a ser firmado entre as 
partes, observando-se o prazo não superior a 6 (seis) 
meses a contar da data da efetiva implantação.  

Suporte técnico, 
manutenção e 
atualização das 
versões 

A partir efetiva implantação da solução, devidamente 
atestada pelo setor competente. 

 

3. As partes concordam que mediante a extinção da provisão dos serviços de processamento de dados o 

CONTRATADO deverá, a critério do CONTRATANTE, devolver todos os dados, bem como suas 

cópias, e após isso destruí-los e garantir que assim o fez, a menos que a legislação imposta ao 

CONTRATADO o impeça de devolver ou destruir todos ou parte dos dados pessoais transferidos. 

Nesse caso, o CONTRATADO garantirá a confidencialidade dos dados pessoais transferidos e não os 

processará mais ativamente. 

4. Ocorrendo a devolução dos dados ao CONTRATANTE, o CONTRATADO obriga-se a encaminhá-

los juntamente com um "dicionário de dados", ou documentação equivalente, de modo a permitir ao 

CONTRATANTE a possibilidade de identificação, tratamento, controle e/ou exportação para outra 

solução. 

5. A disponibilização de novas atualizações ou versões do software pelo CONTRATADO deverão 

obrigatoriamente ser aplicadas ao software disponível ao CONTRATANTE, sem a cobrança de 

quaisquer ônus. 

6. Os serviços, quando presenciais, serão prestados na Unidade SESI Sede (Travessa Quintino 

Bocaiúva, nº 1588, Bairro Nazaré, CEP 66.035-190). 

7. Todas as informações relacionadas às especificações do objeto encontram-se mais bem detalhadas no 

Termo de Referência (Anexo I) do Processo Licitatório Concorrência nº ....../........, instrumento 

indispensável à perfeita apreensão e compreensão do objeto e que se encontra em peça apartada, 

considerando-se que todas as condições nele constantes integram o presente contrato como se nele 

também estivessem escritas, independentemente de traslado. 

 

CLÁUSULA 3ª – DO PREÇO E DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

1. O preço total do contrato soma quantia de R$ ........ (.........). 

2. O pagamento observará: 

Item Valor Condição/Prazo 

Licenciamento R$ .....,... Pagamento Único, em até 15 dias 

após a entrega das licenças. 

Hosting R$ .....,... Mensal, passados 30 dias a contar 
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da data de liberação dos acessos. 

Integração AD R$ .....,... Pagamento único, em até 15 dias 

após a execução do serviço 

atestado pelo setor competente 

Implantação R$ .....,... Pagamento Único, em até 15 dias 

após a implantação atestada. 

Serviços de 

treinamento 

R$ .....,... Pagamento único, em até 15 dias 

após o encerramento dos 

treinamentos, devidamente 

atestados pelo setor competente 

Suporte técnico, 

manutenção e 

atualização das 

versões 

R$ .....,... Mensal, passados 30 dias a contar 

da data de implantação 

3. A liquidação dos valores devidos pelo CONTRATANTE dependerá da apresentação, pelo 

CONTRATADO, da respectiva nota fiscal/fatura. Entre a data da apresentação da nota/fatura e a data 

do efetivo adimplemento não decorrerá prazo superior a 15 (quinze) dias consecutivos, o que 

significa dizer que os prazos estabelecidos na tabela supra poderão ser dilatados, a depender da data 

em que o CONTRATADO entregar ao CONTRATANTE o instrumento fiscal respectivo.  

4. A cada intervalo de doze meses o presente contrato poderá ser reajustado nominalmente com base no 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV), apurado nos últimos doze meses. 

5. É vedada a extração de duplicatas em razão dos serviços, ou a emissão pelo CONTRATADO de 

qualquer outro documento apto a ensejar protesto contra o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO 

1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. 

2. Havendo interesse das partes, poderá o presente instrumento ser prorrogado por termo aditivo, 

respeitando-se o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o art. 26, parágrafo único, 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 

CLÁUSULA 5ª – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1. As partes devem cumprir fielmente todas as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2. São direitos do CONTRATANTE: 

2.1. exigir do CONTRATADO a observância das obrigações contratuais; 

2.2. exigir a entrega do objeto; 

2.3. acompanhar e controlar a execução do objeto em todos os trâmites, fiscalizando o seu andamento 

e tomando todas as providências, em conjunto com o CONTRATADO, para que não ocorra 

solução de continuidade. 

2.4. Contratar terceiros para executar o objeto, ou parte dele, quando o CONTRATADO deixar de 

cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ou em peças apartadas a ele vinculado, 
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descontando os valores desembolsados com o terceiro das parcelas devidas pelo 

CONTRATANTE, vencidas ou vincendas, ou, inexistindo saldo passivo, mediante ação própria, 

ficando desde logo convencionado, com fulcro no art. 190 do Código de Processo Civil, que da 

decisão de primeira instância não serão interpostos recursos ao tribunal, o que significa dizer que 

a qualquer impugnação à cobrança será tão somente apreciada pelo juiz singular.  

3. São obrigações do CONTRATANTE: 

3.1. permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para a execução do serviço; 

3.2. pagar ao CONTRATADO, na época própria, o preço ajustado; 

3.3. receber o objeto se possuir as especificações prometidas. 

4. São direitos do CONTRATADO: 

4.1. receber o preço do objeto; 

4.2. requerer a análise e avaliação das partes já concluídas; 

5. São obrigações do CONTRATADO: 

5.1. executar o objeto conforme as determinações deste contrato e dos demais documentos que o 

integram. 

5.2. corrigir tempestivamente os vícios e defeitos que o objeto apresentar, às suas expensas; 

5.3. não realizar mudanças ou acréscimos ao objeto, sem a prévia autorização do CONTRATANTE; 

5.4. manter a pessoalidade na execução do objeto; 

5.5. utilizar mão-de-obra qualificada; 

5.6. manter absolutamente inalteradas as condições de habilitação; 

5.7. providenciar, às suas expensas, todas as autorizações, licenças e alvarás que forem necessários 

para o exercício da atividade objeto do contrato, responsabilizando-se por todas as 

consequências da prática dessas atividades; 

5.8. não ceder, sob qualquer hipótese, os créditos e direitos; 

5.9. receber o preço do objeto; 

5.10. pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e contribuições 

fiscais e parafiscais, englobando as esferas Federal, Estadual e Municipal, que incidam ou 

venham a incidir sobre o presente contrato ou sobre os serviços decorrentes. Fica expressamente 

convencionado que se porventura o CONTRATANTE for autuado, notificado ou intimado em 

virtude do não pagamento em época própria de qualquer obrigação tributária ou social do 

CONTRATADO, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos ao mesmo até que esta 

satisfaça o pagamento das referidas obrigações, liberando, consequentemente, o 

CONTRATANTE da relação jurídica; 

5.11. fornecer mensalmente prova do recolhimento das contribuições sociais (seguridade social 

mais fundo de garantia do tempo de serviço). 

5.12. no caso do CONTRATANTE vir a ser condenado de forma solidária ou subsidiária em 

processos judiciais promovidos por empregados do CONTRATADO, o mesma, desde já, 

permite expressamente que o CONTRATANTE proceda ao bloqueio do montante do crédito 

apurado judicialmente, bem como ao seu desconto do valor a ser pago a seu favor pelos serviços 

ora contratados, servindo o presente instrumento como título extrajudicial para a cobrança do 

aludido crédito. 

6. A contratação ora ajustada não tem caráter exclusivo e não estabelece vínculo empregatício entre 

CONTRATANTE e CONTRATADO ou qualquer relação de subordinação pessoal entre seus 

administradores, empregados, prepostos e/ou terceiros sob suas responsabilidades.  



Página 45 de 48 
 

   

 

 

 

Comissão Central de Licitação 
Sistema FIEPA  

 

 

 

 

  
FIEPA 

Federação das 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 
Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.: (91) 4009-4900 

SistemaFIEPA 
 

 

 

CLÁUSULA 6ª – DAS SANÇÕES.  

1. As sanções têm a seguinte configuração: 

1.1. na hipótese de atrasos injustificados, multa de mora 

1.2. na hipótese de inexecução contratual, seja total ou parcial: 

1.2.1. advertência; 

1.2.2. multa; 

1.2.3. impedimento de contratar com o CONTRATANTE pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

1.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

CONTRATADO ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo de sanção aplicado com base no inciso anterior. 

2. No caso de atraso injustificado, multa de mora correspondente a 1% (um por cento) do valor do 

contrato, por dia de atraso, até o limite máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, donde então ter-se-á 

a inexecução parcial do objeto. 

2.1. Configura-se atraso injustificado quando houver atraso diário no início e/ou conclusão do objeto, 

ou de suas etapas, observando-se as regras deste contrato e do edital, juntamente com seus 

anexos. 

3. No caso de inexecução parcial do objeto, multa correspondente à 5% (cinco por cento), sem prejuízo 

da aplicação das multas diárias em função do atraso injustificado, podendo ainda o CONTRATANTE 

rescindir o contrato. 

3.1. A inexecução parcial ocorre quando o atraso injustificado ultrapassar o prazo de 15 (quinze) 

dias. 

4. No caso de inexecução total do objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem 

prejuízo da aplicação das multas diárias em função do atraso injustificado.  

4.1. A inexecução total ocorre quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais 

de 20 (vinte) dias após a emissão da Ordem de Serviço, ou quando a inexecução parcial 

ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias.  

5. Será oportunizado o contraditório e a ampla defesa antes da aplicação de quaisquer multas previstas 

nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA 7ª – DA RESCISÃO 

1. São motivos para a rescisão do contrato as hipóteses enunciativas abaixo discriminadas: 

1.1. a inexecução total ou parcial do contrato; 

1.2. a lentidão no cumprimento das obrigações, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da prestação do fato nos prazos estipulados; 

1.3. o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma de relatórios mensais; 

1.4. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

1.5. a dissolução da sociedade; 

1.6. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do CONTRATADO  que 

prejudique a execução do contrato; 
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1.7. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução 

do contrato; 

1.8. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes 

dos serviços, ou parcelas destes, já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

3. Rescindido o contrato por qualquer motivo as partes deverão liquidar suas obrigações no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a verificação da condição rescisória. 

4. Eventuais tolerâncias e meras liberalidades jamais implicarão, por parte do CONTRATANTE, 

novação, quer objetiva quer subjetiva. 

5. Rescindido o contrato por motivo de retirada de circulação comercial do software durante o prazo de 

vigência deste contrato, persistirá ao CONTRATADO a obrigação de prestar todos os serviços 

técnicos relativos ao adequado funcionamento da solução sob pena de ser-lhe aplicado as sanções 

previstas neste instrumento, além de indenização por perdas e danos que derivarem da retirada.  

 

CLÁUSULA 8ª – DA CONFIDENCIALIDADE 

1. O CONTRATADO se obriga a não divulgar os dados e informações às quais venha a ter acesso em 

razão deste contrato, obrigando-se ainda a não permitir que nenhum de seus empregados ou terceiros 

sob a sua responsabilidade façam uso destas informações para fins diversos do objeto contratual.  

2. O CONTRATADO se absterá de divulgar a existência do presente contrato, o nome e a marca do 

CONTRATANTE para qualquer finalidade, exceto quando obtida a sua expressa autorização neste 

sentido. 

3. A obrigação de confidencialidade ora estabelecida não se aplica às informações que forem requeridas 

por autoridades competentes. Neste caso, obriga-se a parte requerida: i) informar prontamente à outra 

parte o recebimento de ordem de autoridade competente para a divulgação; e ii) a limitar-se a 

divulgar apenas as informações que forem efetivamente objeto do requerimento. 

4. Na hipótese de infração da obrigação de confidencialidade ora estabelecida, ficará a parte infratora 

obrigada a pagar à outra parte multa de natureza não compensatória correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA 9ª – DA VINCULAÇÃO 

1. O presente contrato encontra-se vinculado às disposições do Processo Licitatório ........................., 

documento que o integra para todos os fins de direito independentemente de traslado.  

 

CLÁUSULA 10ª – DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência do presente contrato a execução do objeto será fiscalizada pela Gerência de 

Tecnologia da Informação, salvo se outra Gerência for designada pelo CONTRATANTE, sob 

responsabilidade pessoal do titular, conforme o caso.  
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2. O fiscal poderá exigir a substituição de qualquer empregado do CONTRATADO, no interesse do 

objeto, assim como aceitar a substituição de integrantes da equipe técnica do CONTRATADO através 

de solicitação escrita deste. Tais substituições deverão observar única e exclusivamente os interesses 

do objeto do presente contrato, ou seja, a eficiência na execução dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva. 

3. A existência de fiscalização pelo CONTRATANTE não descaracteriza a necessidade de atenção 

contínua do representante legal bem como sua responsabilização, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade na execução dos serviços contratados, não implicando corresponsabilidade 

entre o CONTRATANTE e seus prepostos 

 

CLÁUSULA 11ª – DA ANTICORRUPÇÃO  

1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus 

regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se ajustam a cumpri-las fielmente, por si e por 

seus administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas 

eventualmente contratados. Além disso, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste 

contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições, obrigam-se a: (i) não dar, oferecer 

ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas 

a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o 

objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e 

(ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis 

anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de 

dinheiro por administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada 

violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA 12ª – DAS RELAÇÕES EXTERNAS 

1. Em sendo o CONTRATANTE demandado a integrar relação jurídica processual, na condição de 

litisconsorte lato sensu, fica certo e ajustado que sobrevindo eventual condenação (obrigação de dar, 

fazer ou não fazer), com impacto no seu ativo, a recuperação do crédito dar-se-á na retenção de 

eventuais parcelas vincendas, incluindo-se despesas processuais dentre as quais honorário 

advocatícios, ou na eventualidade do contrato se encontrar extinto, o presente instrumento se constitui 

em título executivo extrajudicial nos termo do art. 784, III, da Lei 13.105/2015. 

 

CLÁUSULA 13ª – DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E SEUS EFEITOS 

1. Na hipótese de surgimento de interpretações antagônicas, as cláusulas duvidosas serão entendidas 

pelas que não o forem, e as antecedentes e subsequentes, que estiverem em harmonia, explicarão as 

ambíguas, sem se aviltar de usos e costumes da região de execução do contrato.  

2. Na eventualidade de surgirem antinomias entre as cláusulas e condições do presente instrumento 

contratual em contraponto às disposições do instrumento convocatório e seus anexos, ou entre os 



Página 48 de 48 
 

   

 

 

 

Comissão Central de Licitação 
Sistema FIEPA  

 

 

 

 

  
FIEPA 

Federação das 
Indústrias do 

Estado do Pará 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 

Industrial 

IEL 
Instituto 

EuvaldoLodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
Tel.: (91) 4009-4900 

SistemaFIEPA 
 

 

anexos do edital e o próprio edital, sempre prevalecerão as disposições editalícias em face do critério 

hierárquico. 

 

CLÁUSULA 14ª – DO ÔNUS DA PROVA 

1. O ônus da prova caberá ao CONTRATADO.  

2. Este instrumento, dentre outros atos normativos, reger-se-á pelas disposições do Marco Civil da 

Internet.  

 

CLÁUSULA 15ª – DO FORO 

1. Fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.  

 

Vai assinado em três vias, em Belém, capital do Estado do Pará, no dia ... de ..... de 2019. 

 

 

 

 

Serviço Social da Indústria – Departamento 

Regional do Pará 

Contratante 

Dário Antônio Bastos de Lemos 

Superintendente Regional 

... 

Contratado 

..... 

Representante 

Testemunha:       Testemunha: 

 

 

 


