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TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO 
 

1. DO OBJETO 
 

O presente instrumento visa a contratação de empresa especializada, SERPRO, na 

prestação de serviços de técnicos especializados em consultoria em Tecnologia da 

Informação,  sendo estes: o Treinamento Demoiselle (40hrs), 

Whorkshop/Treinamento Ágil(16hrs) e a Monitoria da aplicação de prática 

ágeis(24hrs), a fim de capacitar os servidores lotados na Diretoria de Tecnologia da 

Informação – DTI da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que atuam 

na área de desenvolvimento e suporte de sistemas, com realização nas 

dependências da UNIR, na cidade de Porto Velho/RO, observando as melhores práticas 

e tecnologias importantes para projetar sistemas coorporativos e que tenha foco em 

tecnologias mais utilizadas no mercado, contribuindo na consecução dos trabalhos, na 

padronização da estrutura dos sistemas, assim como, nas práticas e metodologias ágeis 

de desenvolvimento. 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

Os serviços de consultoria serão: 

Treinamento Demoiselle: (40 horas) serão mescladas teoria e prática, na parte 

teórica, são apresentados os conceitos e especificação que servem de base para o 

framework, e na parte prática utilizaremos algum caso real proposto pelo cliente para 

exemplificar e exercitar os conceitos. 

Workshop Ágil – Treinamento (16 horas) 

Monitoria – Aplicação de práticas ágeis em um problema real (24 horas). 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

Considerando que a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI entrega soluções 

em tecnologia, a capacitação se faz necessário devido a rotatividade que a unidade 

sofreu em seu corpo técnico com recentes contratações e desligamentos, além de dar 

continuidade e qualidade na prestação dos serviços e o suporte a administração e à 

comunidade acadêmica realizado pela unidade. 

Busca o atender as recomendações do Acórdão nº 436/2008 - TCU - Plenário 

9.1.5. estabeleça e divulgue uma metodologia para desenvolvimento de sistemas, 

indique seus artefatos e produtos e detalhe seus requisitos mínimos, com base nas 

orientações do Cobit 4.1, PO8.3 Padrões de desenvolvimento e aquisição. Essa 

metodologia deve regulamentar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas pelas 

coordenações e unidades descentralizadas da Universidade, bem como orientar a 

contratação de desenvolvimento de sistemas, de modo a assegurar níveis mínimos de 

padronização e segurança dos mesmos; 

9.2.4. em atenção ao Princípio da Prudência, minimize a dependência de processos 

críticos relativos à área de TI, apenas conhecidos por uma única pessoa, partilhando 

conhecimentos, em vista das orientações contidas no Cobit 4.1, item PO7.5 - 

Dependência de únicos indivíduos; 

É importante  que  os  servidores  da  DTI  que  participam  da  criação  dos 

sistemas  estejam  atualizados  em  relação  as tecnologias em  JAVA, adotando 

padrão de desenvolvimento e implantação de metodologias 

ágeis,  além  do  mais  a reciclagem também é importante para que se possa conhecer 

os novos requisitos de segurança o que evitaria um possível desperdício de tempo e 

recursos públicos para o desenvolvimento dos sistemas de uso institucional, tornando 

mais eficiente os serviços prestados pelos sistemas desenvolvidos no DTI e 

consequentemente a prestação de serviços públicos desta Universidade. Observar as 

melhores práticas e tecnologias importantes para projetar sistemas corporativos e que 

tenha foco em tecnologias mais utilizadas no mercado, contribuindo na consecução dos 

trabalhos e serviços prestados. 
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A unidade tem em sua natureza a tecnologia, e com ela a exigência de habilidades 

técnicas capaz de gerir a infraestrutura, os serviços e as informações que apoiam as 

áreas administrativa e acadêmica. O que reforça a importância desta necessidade e a 

relevância dos treinamentos, que alcança desde o conhecimento gerado à agregação 

de valor para instituição, em formas de serviços, e o reconhecimento e motivação como 

afirmar o professor da Fundação Getúlio Vargas e autor Autor da obra “Curso Prático 

de Licitações”, Luiz Cláudio de Azevedo Chaves. 

“manter o corpo de funcionários motivado e atualizado com novas tecnologias, 

novas metodologias e, mais ainda, mantê-los agregados à organização é meio hábil 

para que esta se mantenha em um ciclo de melhoria contínua, atraindo, via de 

consequência, melhores resultados. Dentro desse perfil cultural, a medida que mais 

agrega valor ao capital humano, sem sombra de dúvida, é a capacitação. Por meio dela, 

a entidade passa a se servir de profissionais mais qualificados, aptos a melhor 

desempenharem seus papéis, proporcionando ganho de produtividade. Ademais disso, 

um bom plano de capacitação também funciona como elemento motivador. O 

profissional submetido à capacitação continuada se sente mais bem cuidado pela 

instituição que serve; passa a se enxergar peça relevante no processo produtivo na 

medida em que é tratado como investimento daquela. Se sente responsável por esse 

investimento e em troca o devolve com seus maiores esforços e com entusiasmo.” 

3. RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNCEDOR 
 

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) é uma empresa pública 

vinculada ao Ministério da Fazenda. Foi criada no dia 1º de dezembro de 1964, pela Lei 

nº 4.516, com o objetivo de modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da 

Administração Pública brasileira. A empresa, cujo negócio é a prestação de serviços em 

Tecnologia da Informação e Comunicações para o setor público, é considerada uma das 

maiores organizações públicas de TI no mundo. 

O Serpro desenvolve programas e serviços que permitem maior controle e 

transparência sobre a receita e os gastos públicos, além de facilitar a relação dos 

cidadãos com o governo. Dentre as várias soluções desenvolvidas com essas 

características destacam-se a declaração do Imposto de Renda via Internet 

(ReceitaNet), a nova Carteira Nacional de Habilitação, o novo Passaporte 
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Brasileiro e os sistemas que controlam e facilitam o comércio exterior brasileiro 

(Siscomex). 

O mercado de atuação da empresa é o de finanças públicas, composto pelo 

Ministério da Fazenda, que corresponde a 65% do volume de negócios da empresa. 

Outro segmento igualmente importante são as ações estruturadoras e integradoras da 

Administração Pública Federal, cuja gestão e articulação compete ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Ao longo de seus 50 anos, o Serpro consolidou-se como uma referência, 

aprimorando e desenvolvendo tecnologias utilizadas por órgãos do setor público 

brasileiro.  

A empresa investe no desenvolvimento de soluções tecnológicas em Software 

Livre, como uma política estratégica que permite otimizar os recursos públicos, 

incentivar o compartilhamento de conhecimento e estimular a cooperação entre as 

esferas federal, estadual, municipal, iniciativas do segmento acadêmico e sociedade. 

(Portal SERPRO, disponível em: < https://www.serpro.gov.br/sobre/a-empresa>) 

O Serpro tem expertise em desenvolver soluções para Governo, atuando como 

principal agente integrador de dados e de processos no âmbito da Administração 

Pública Federal. Colabora com o Estado no aumento da eficiência de atendimento a 

toda sociedade e na universalização da oferta de serviços públicos por meio eletrônico. 

Foi pioneiro na automação dos processos de tratamento e recepção de documentos via 

internet.  

Em torno de 900 sistemas são desenvolvidos pela empresa, os quais são mantidos 

por cerca de 1.600 empregados, nas plataformas: Mainframe, Web, DW, Sites, 

GED/Workflow, Business Inteligence – BI, Geoprocessamento e Mobile.  

Considerando seus catálogos de soluções disponíveis está o serviço de 

desenvolvimento que inclui: Metodologias Ágil, Framework Demoiselle, Reúso, 

Governança de TI e Processo SERPRO de desenvolvimento de soluções.  

Deste modo, diante da necessidade de implantar uma estrutura padronizada de 

desenvolvimento e implantação de metodologias ágeis para atuarmos com maior 

eficiência, transparência e eficácia no impacto ao negócio, agregando valor. A Diretoria 
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de Tecnologia da Informação – DTI, identificou a metodologias ágil e Framework 

Demoiselle como soluções para alcançarmos esses resultados. 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

A contratação do SERPRO para a prestação dos serviços descritos neste termo de 

referência, poderá ser por Dispensa de Licitação, com fulcro no inciso XVI do artigo 24 

da Lei nº 8.666 de 1993, em vista ser o SERPRO entidade integrante da Administração 

Pública, criado para prestar os serviços contratados aos órgãos do Ministério da 

Fazenda e a outros órgãos da administração federal, estadual e municipal, ou de acordo 

com Decreto nº 8.135, de 04/11/2013. 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

5.1. O serviço será executado mediante emissão de solicitação formal (e-mail ou 

ofício) do cliente. Após essa solicitação o SERPRO terá até 10 (dez) dias úteis 

para planejar a execução os treinamentos. As datas de realização das 

atividades serão acordadas entre as partes. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento na forma prevista 

neste Termo de Referência. 

6.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa 

cumprir com o objeto deste Termo de Referência. 

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Executar diretamente os serviços, nos termos propostos, assumindo inteira 

responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de 

responsabilidade pelo seu descumprimento, vedada a subcontratação. 

7.2. Responsabilizar pelos danos causados diretamente a Universidade Federal de 

Rondônia ou a Terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na prestação dos 
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serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pela Universidade, conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

7.3. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais, em função da execução do objeto deste Termo de Referência, 

assim como os referentes a acidentes de trabalho. 

7.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, de acordo com o art.55 inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. 

7.5. Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos 

executados e elementos utilizados. 

7.6. Prestar esclarecimentos, sempre que necessário, sobre o curso, fornecendo 

toda e qualquer orientação que possa ser dada para acompanhamento e 

apreciação dos serviços. 

8. ATESTE DOS SERVIÇOS 
 

8.1. Os serviços serão atestados formalmente pela CONTRATANTE em até 5 

(cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento dos relatórios de 

comprovação dos serviços prestados, discriminando: os itens faturáveis, seus 

quantitativos, seus preços unitários e totais.  

8.2. O faturamento será efetuado com base nos serviços efetivamente executados 

no período do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do corrente mês da prestação 

dos serviços. 

8.3. Decorrido o prazo para ateste dos serviços, sem que haja manifestação formal 

da contratante, o SERPRO emitirá automaticamente as notas ficais referentes 

aos serviços prestados. 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1. A despesa decorrente desta contratação será coberta por recursos 

orçamentários destinado a Diretoria de Tecnologia da Informação, conforme 

consta no planejamento institucional da Universidade. 
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9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

9.1. Conforme art. 67 da Lei nº8.666/93, o contrato terá como Gestora a 

Diretoria de Compras, Contratos e Licitações e a Diretoria de Tecnologia 

da Informação. 

9.2. A Gestora do Contrato poderá ser localizada na Sede desta 

Universidade, na Av. Presidente Dutra, 2965 - Centro.CEP: 76801-974 - 

Porto Velho/RO. 

 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da 

sua assinatura, recebimento da Nota de Empenho ou Instrumento equivalente. 

 

11. DA ALTERAÇÃO, DO AJUSTE DOS PREÇOS, DA INEXECUÇÃO E 
DA RECISÃO DO CONTRATO 

 

11.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme art. 65 

da lei nº 8.666/93. 

11.2. Durante o prazo de vigência do Contrato, o seu respectivo valor será 

irreajustável. 

11.3. Observadas às disposições constantes no capítulo III, Seção V da Lei 

nº8.666/93, a rescisão do contrato dar-se-á conforme a seguir. 

11.3.1. Poderá ser declarada unilateralmente pela Universidade, se a Contratada 

inexecutar obrigação contratual(total ou parcialmente), ou se houver a 

incidência de algum dos casos previstos no art. 78, I a XII e XVII da Lei 

nº8.666/93, conforme disposto no art 77 c/c art. 79, I da referida Lei; 

11.3.2. Será declarada unilateralmente pela Universidade se, durante a vigência 

do Contrato, a Contratada contratar empregados que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, ocupantes de cargos de direção e membros de 

conselhos vinculados a Universidade. 
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11.3.3. Poderá ocorrer amigavelmente ou por via judicial, conforme disposto no 

art/ 79, II e III, da referida Lei. 

11.4. Se a rescisão for unilateral ou amigável, deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. E, em qualquer caso de 

rescisão, constará nos autos a respectiva e formal motivação, assegurando-se 

a ampla defesa e o contraditório. 

12. DAS PENALIDADES 
12.1. Havendo recusa da empresa em assinar o Contrato ou instrumento 

equivalente, será aplicada multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, além de recaur-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou 

prejuízos causados a Universidade. 

12.2. O prazo para recolhimento da multa e/ou do ressarcimento por eventuais 

perdas ou prejuízos será de 5(cinco) dias úteis, após o recebimento da 

notificação pela empresa. 

12.3. O atraso injustificado ao cumprimento do prazo à realização do 

treinamento, conforme cronograma previsto no subitem 5.1 deste termo 

sujeitará a Contratada à multa diárias de 1%(um por cento) sobre o valor total 

do contrato ou instrumento equivalente, até o 10º(décimo) dia consecutivo, 

contado a partir do 1º(primeiro) dia útil após o término do prazo final. A partir do 

11º(décimo primeiro) dia consecutivo, poderá cumprir-se o disposto no subitem 

11.9 deste Termo de Referência. 

12.4. O atraso injustificado para o fornecimento do material didático, conforme 

subitem 5.3 deste Termo, e ainda, caso ocorra a apresentação de cópia(xerox) 

de material didático ou material que viole o direito autoral de terceiros, conforme 

subitem 5.5 deste Termo de Referência sujeitará a Caso ocorra qualquer dessas 

situações a execução do objeto deste Termo ficará suspensa e será agendada 

data posterior, de acordo com a conveniência do Tribunal. 

12.5. Caso o profissional indicado para ministrar a execução do objeto deste 

Termo não puder fazê-lo, ou ainda, não haja sua substituição por profissional 

de experiência equivalente ou superior, conforme subitem 5.9 deste Termo de 

Referência sujeitará à Contratada a multa de 2%(dois por cento) sobre o valor 
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total do contrato ou instrumento equivalente, incorrendo, além desta, a 

penalidade prevista no subitem 11.9 deste Termo de Referência. 

12.6. A Contratada quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 

cumprimento das obrigações pactuadas, nos casos previstos no art. 57, § 1º, II 

e V da Lei nº 8.666/93, deverá, até o vencimento do respectivo prazo, 

apresentar justificativa por escrito à Gestora do Contrato, ficando a critério da 

Universidade a sua aceitação. 

12.7. Vencido o prazo proposto sem o cumprimento da respectiva obrigação, a 

Universidade oficiará a Contratada, comunicando-lhe a hora/data limite para o 

seu cumprimento. A partir da hora/data limite considerar-se-á recusa, sendo-lhe 

aplicada a sanção de que trata o item 11.9 deste Termo de Referência. 

12.8. O cumprimento da obrigação até a hora/data limite de que trata o item 

anterior não isenta a Contratada da(s) multa(s) previstas(s) no(s) subitem(ns) 

11.3 e/ou 11.4 deste Termo de Referência. 

12.9. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, 

a Universidade poderá rescindir o Contrato, anular o empenho e/ou aplicar a 

multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento 

equivalente. 

12.10. As multas devidas e os prejuízos causados a Universidade serão 

deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos na forma de Lei. 

12.11. A Contratada inadimplente que não tiver valores a receber desta 

Universidade terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 

notificação para recolhimento da multa ou para ressarcimento de danos ou 

prejuízos a ele causado. 

12.12. A aplicação de multas, bem como a anulação de empenho, a rescisão do 

Contrato ou instrumento equivalente, não impede que a Universidade aplique à 

empresa faltosa as demais sanções previstas no art.87 da Lei nº 

8.666/93(Advertência, suspensão temporária, declaração de inidoneidade). 

12.13. A aplicação de multas, bem como a anulação de empenho, a rescisão do 

Contrato ou instrumento equivalente, ou todas as sanções relacionadas neste 
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Termo de referência serão precedidas de processo administrativo, mediante o 

qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório. 

12.14. As multas previstas neste item não têm caráter indenizatório e o seu 

pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

13. DOS PREÇOS 
 

O valor total da proposta para o período de 12 meses é de R$ 26.241,60 (vinte e 

seis mil, duzentos e quarenta e um mil, e sessenta centavos), conforme quadro abaixo: 

 

13.1. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Registre-se que tais valores são compatíveis 

com o praticado no mercado, conforme pesquisas de preço realizadas em 

contratos anteriores que comprovam o fornecimento para outros órgãos 

públicos com preços compatíveis proposto para esta IFES. 

Quadro 1 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS DO CURSO 

Contratos Ano Qtd. Unid. Valor 

Unitário 

Valor Total 

CONTRATO Nº 469/2015 – DNIT 

PC SUNCE/CEDTR Nº 0280/2015 
2015 1500 Horas 328,02 492.030,00 

CONTRATO Nº 33409.005209/2014-30 – NC 

PC SUNCE/CEARJ Nº 0184/2015 
2015 220 Horas 328,02 72.164,40 

CONTRATO Nº 07/2014 – IFS 

PC SUNCE/CEDEM Nº 0207/2014 
2014 200 Horas 306,99 61.398,00 

14. DO PAGAMENTO 
 

14.1. O pagamento será efetuado no 30º(trigésimo) dia consecutivo 

contado a partir da apresentação da fatura/nota fiscal com aceite/certificação da 

Gestora do Contrato, após o término do curso, conforme execução detalhada 
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no item 5 deste Termo de Referência, desde que o a documentação da empresa 

esteja regularizada. 

14.2. A fatura/nota fiscal, uma vez certificada pela Gestora do Contrato, será 

paga mediante depósito bancário na conta corrente indicada pela contratada 

em sua proposta de preços detalhada. 

14.3. Se a fatura/nota fiscal for apresentada em desacordo ao contratado e/ou 

com irregularidades, ou ainda se a documentação da empresa estiver irregular, 

o prazo para pagamento ficará suspenso, até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras necessárias a sua regularização formal, não implicando 

qualquer ônus para a Universidade. 

14.4. Nenhum pagamento será efetuado a empresa Contratada enquanto 

estiver pendente de liquidação qualquer de suas obrigações, não podendo este 

fato ensejar direito de reajuste de preços ou de atualização monetária. 

14.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os 

encargos moratórios devidos pela Universidade, entre a data prevista para o 

pagamento até a correspondente ao efetivo pagamento da fatura/nota fiscal, 

serão calculados - mediante apresentação de fatura/nota fiscal própra - por meio 

da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=i/365 I=(6/100)/365 I=0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6% 
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Porto Velho, 23 de Setembro de 2015. 
Elaboração: 
 

 

 

 

         Márcio Bruno C. Marques                  
Diretor de Tecnologia da Informação       Administrador  
 

 

 

 

 

Aprovação 
              
 

 

                  Pró-Reitor de Planejamento 
 


