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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 236/2021 FUNDEP 
 

TIPO MENOR PREÇO  
 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA A PREÇO GLOBAL 
 
PROCESSO: 1389434  
 
FONTE DE RECURSOS: 27194*16*091*135 - MCTIC/IPT/ROTA 2030 LIV 
 
ENTIDADE CONTRATANTE: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep 
 

PREÂMBULO 
 

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep, por intermédio da Comissão de Seleção, nomeada nos termos da Portaria nº. 
06/2021 de 07/07/2021, da Presidência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará processo de compra, seguindo-se os procedimentos previstos no Decreto n. º 8.241/2014 e subordinado ao 
Instrumento Convocatório e seus Anexos.  
 
A Seleção Pública será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os proponentes interessados 
providenciem o cadastramento e pré-qualificação junto ao Portal de Compras da Fundep, através do sítio eletrônico 
https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx, para solicitar cadastro e obter chave de identificação (Login 
e Senha). 

 
NOTA EXPLICATIVA:  

 
Fica facultado à empresa interessada enviar pedidos de esclarecimentos prévios, conforme disposto no item 3.4 deste Instrumento 
Convocatório. 
 
A presente Seleção Pública está divulgada no sítio da Fundação, de forma que a divulgação prevista no art. 9º, do Decreto 8.241/2014 
está a depender de adaptações técnicas do referido sistema. 

 

1 OBJETO 

 
1.1     A presente seleção tem por objeto contratação de serviço de consultoria especializada em design de serviços para criação de 

programa que acelere a adoção de tecnologias (digitais e da Indústria 4.0) e aumente a produtividade das microempresas, 
pequenas e médias empresas (MPMEs) do setor de ferramentaria, realizando um estudo com empresas do setor e 
desenvolvendo uma proposta de solução baseada em plataforma multilateral. A metodologia prioritária a ser utilizada é a de 
“Design Thinking”, embora possa ser combinada com outras metodologias para atender o objeto ora contratado, conforme 
exigências, especificações e quantitativos estabelecidos neste Instrumento Convocatório e em seus Anexos. 

 

2 ABERTURA 

 
2.1 A abertura do presente Seleção dar-se-á no Portal de Compras da Fundep, modo de disputa fechado, dirigida pela Compradora 

Marilene Silva, na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado, nos termos da legislação citada no preâmbulo deste 
Instrumento Convocatório: 

 Endereço eletrônico onde se realizará o processo de compra:  

 https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx - 

http://www.fundep.ufmg.br/
https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx
https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx
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 COMPRAS DISPONÍVEIS – LOTE nº 419854 

 

 Serão observados as seguintes datas e horários para o procedimento: 

Recebimento das propostas: Das 14h00 min do dia 26/07/2021 às 14h00 min do dia 11/08/2021 

Abertura das propostas: Às 14h00 min do dia 11/08/2021 

 
2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da Seleção Pública na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço 
eletrônico, desde que não haja comunicação do(a) Comprador(a) em contrário. 

 
2.3 A comunicação entre o(a) Comprador(a) e os interessados ocorrerá via e-mail, sendo que os esclarecimentos serão publicados 

no Lote de Compra. 
 

3 DA OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 

 
3.1 Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no Site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, 

www.fundep.ufmg.br, Link Portal de compras (Consulta de Editais). 
 
3.2 Este instrumento deverá ser lido e interpretado na íntegra, no seguinte site: www.fundep.ufmg.br. Após apresentação da proposta 

e da documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
3.3 Informações adicionais: COMISSÃO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES –  E-mail: licitacao@fundep.com.br e/ou 

marilenesilva@fundep.com.br 
 

3.4 Os pedidos de esclarecimentos referente ao processo Seleção deverão ser enviados ao(a) Comprador(a), em até 02 (dois) dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura de sessão pública, podendo ser feitos via e-mail, no endereço: 
licitacao@fundep.com.br. Caberá ao(a) Comprador(a) decidir sobre os esclarecimentos em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
abertura do certame.  

 
3.4.1 As respostas às consultas formuladas e quaisquer informações que a Comissão julgar importantes, bem como as 

decisões referentes a este processo, serão disponibilizadas no “site” www.fundep.ufmg.br, no campo “arquivos anexos”, 
no lote correspondente a este Instrumento Convocatório, devendo o fornecedor verificar o aplicativo, sendo a mensagem 
acessível a todos os interessados; 

 
3.4.2 As empresas se obrigam a acompanhar as publicações no lote de compras do Portal de Compras, “site” 

www.fundep.ufmg.br, não sendo aceitas quaisquer alegações de desconhecimento das informações, atos e decisões 
relativas à presente Seleção Pública. 

 
3.5 Às empresas proponentes que apresentarem questionamentos sob a forma de caráter de recurso e outros, para obter o 

retardamento do certame, não serão conhecidos e aplicar-se-ão as penalidades previstas na legislação vigente.  
 

4 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
4.1 Poderão participar da presente Seleção pessoas jurídicas que atuem no ramo pertinente ao objeto ora contratado, que atenderem 

a todas as exigências constantes deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos, inclusive quanto à habilitação e cadastro na 
Fundep.  

 

http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/
mailto:licitacao@fundep.com.br
mailto:marilenesilva@fundep.com.br
mailto:licitacao@fundep.com.br
http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/
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4.2 A participação nesta Seleção implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Instrumento Convocatório, seus anexos 
(e instrumentos) e disposições legais pertinentes.  

 
4.3 A falta de qualquer dos documentos apresentados em desacordo com o exigido neste Instrumento Convocatório, ensejará a 

inabilitação e/ou desclassificação da proponente.  
 
4.4 Os proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da participação nesta Seleção. 
 
4.5        É vedada a participação de empresas:  
 

4.5.1 Que estejam suspensas de participar em licitação e/ou impedida de contratar com a Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa – Fundep; 

 
4.5.2 Que estejam inscritas nos cadastros nacionais de empresas punidas pela Administração Pública, conforme Art. 19, 

inciso V do Decreto nº 8.241/14; 
 

4.5.3 Que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 
4.5.3.1  A Comissão de Seleção poderá consultar sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, tais 

como Sicaf, Ceis (Portal da Transparência) e Cafimp (Nos casos de projetos oriundos de contratação com a 
Administração Pública Estadual de Minas Gerais), para verificar as condições de participação dos 
proponentes. 

 
4.5.4 Que estejam em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, 

cisão ou incorporação; 
 

4.5.5 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
4.5.6 Que não atendam ao disposto no subitem 4.1 deste Instrumento Convocatório; 

 
4.5.7 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico - assim entendidas: aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

 
4.5.8 Estrangeiras não autorizadas a funcionar no Brasil. 
 

4.6 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do proponente que, pelo descumprimento, se sujeita 
às penalidades cabíveis. 

 
4.7 Constitui responsabilidade exclusiva dos fornecedores a perda de negócios, a falha na prática de atos inerentes ao procedimento 

de contratação e/ou quaisquer prejuízos, em virtude da incorreta utilização ou operação do sistema eletrônico. 
 

5 PRÉ QUALIFICAÇÃO 

 
5.1 O proponente deverá realizar o cadastro da empresa junto ao site da Fundep, através do Sistema Eletrônico, acessando o 

seguinte endereço:  
 

https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx, solicitando o cadastro na Área do Fornecedor 
e/ou no e-mail licitacao@fundep.com.br. 

 

http://www.fundep.ufmg.br/
https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx
mailto:licitacao@fundep.com.br
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5.1.1 Para utilizar o sistema eletrônico, é necessário que o fornecedor faça seu cadastro e credencie seu(s) representante(s) no 
“Portal de Compras” da Fundep. A empresa deverá, dentre outras providências, nomear representante(s) (pessoa física), 
que será(ão) registrado(s) no sistema eletrônico e reconhecido(s) como legítimo(s) para realizar(em) negócios em seu 
nome e sob sua responsabilidade;  

 
5.1.2 Quaisquer dúvidas quanto à obtenção de chave de identificação login e senha pessoal, ou relativa à utilização do sistema 

eletrônico, deverá ser solucionada junto a Comissão de Seleção; 
 
5.1.3 O cadastro junto a Fundep implica a responsabilidade legal do proponente e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a Seleção na forma eletrônica; 
 
5.1.4 As proponentes que já possuem o cadastro junto ao Portal de Compras e já possuem login e senha, não precisam se 

recadastrar. 
 
5.2 Os interessados em participar do certame poderão obter a “POLÍTICA DE FORNECEDORES”, acessível no “Portal de Compras” 

com vistas à obtenção de todas as informações necessárias à correta e segura utilização e operacionalização do sistema. 
 
5.3 Constitui responsabilidade exclusiva dos proponentes a perda de negócios, a falha na prática de atos inerentes ao procedimento 

de seleção ou quaisquer prejuízos, em virtude da incorreta utilização ou operação do sistema eletrônico. 
 
5.4 Os proponentes cadastrados e credenciados receberão a chave de identificação, login e a senha, que será pessoal e 

intransferível, para acesso ao “Portal de Compras”, via e-mail cadastrado. 
 
5.5 O uso de senha de acesso pelo fornecedor é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à Fundep a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.6 O cadastro e a pré-qualificação para acesso ao sistema é de inteira responsabilidade do fornecedor ou de seus representantes 

legais, e cabe aos mesmos efetuar o cadastramento com dados corretos e atualizados, atentando para a indicação do endereço 
eletrônico para melhor comunicação com a empresa. 

 

6 DO PROCEDIMENTO 

 
6.1 Esta Seleção Pública adotará o “Modo de Disputa Fechado” com fundamento no art. 10, §2º do Decreto nº 8.241/2014, tendo 

como critério de julgamento das propostas o de “Menor Preço Global ”. 
 

6.2 A participação neste processo de Seleção dar-se-á por meio de utilização de login e da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado da empresa proponente e subsequente inserção, no sistema eletrônico, do “valor unitário” para cada 
item que compõe o Lote. 

 
6.2.1 Até a data e horário previstos neste instrumento para o recebimento das propostas eletrônicas, deverá ainda a proponente 

inserir no lote de compras os demais documentos exigidos nessa Seleção Pública. 
 

 As empresas deverão acessar o Portal de Compras da Fundep no site: 
https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx - Opção Compras Disponíveis “LOTE 419854 ”. 
Cotar itens selecionados.  

6.3 As proponentes deverão inserir no Portal de Compras, no lote acima referenciado, valor unitário para os itens de seu interesse ou 
para todos os itens que compõem o Lote. 

http://www.fundep.ufmg.br/
https://portaldecompras.fundep.ufmg.br/Publico/ConsultarGruposAtivos.aspx
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6.4 Caso seja solicitado, as proponentes deverão informar, obrigatoriamente a marca e modelo para cada item ofertado. Ao contrário, 
caso não seja exigido, e tendo em vista ser campo de preenchimento obrigatório, poderá colocar apenas um “ponto final”, nos 
campos relativos a marca e modelo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6.5 O Portal permite que as empresas lancem condições de entrega/execução e pagamento. Entretanto, as empresas deverão, 
obrigatoriamente, preencher os campos com as condições constantes neste Instrumento Convocatório.  

 
6.5.1 As Proponentes que lançarem prazos de entrega/execução e de pagamento maiores que o estabelecido neste 

Instrumento Convocatório poderão ser desclassificadas. 
 

6.6 O Portal solicita como campo de preenchimento obrigatório prazo de garantia do produto. Caso não tenha regra específica de 
exigência, deve-se preencher esse campo apenas com um “ponto final”. Caso seja exigência constante neste Instrumento 
Convocatório, deve ser informado conforme exigência. 

 
6.7 A proposta comercial deverá ser inserida no lote de compras como arquivo em “pdf.” ou “.zip”.  
 
6.8 Será solicitado ao proponente mais bem classificado: 

 
6.8.1 Os documentos habilitatórios, conforme previsão contida no art. 18 do Decreto nº 8.241/2014; 
 
6.8.2     Proposta técnica, de acordo com os critérios mínimos estabelecidos no item 7.2 deste Instrumento. 

 
6.9 O(a) Comprador(a) solicitará formalmente ao(s) interessado(s) mais bem classificado, via e-mail, a apresentação dos documentos 

habilitatórios solicitados nesse Instrumento Convocatório, bem como proposta técnica que deverão ser encaminhados via e-mail 
no prazo máximo de até 2(dois) dias úteis, sob pena de inabilitação. 

 
6.9.1 Caso o interessado mais bem classificado não atenda às exigências de habilitação e apresentação da proposta técnica, a 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep convocará os demais participantes, na ordem de classificação, para 
apresentar a documentação necessária. 

 
6.10 O proponente será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras que suas 

propostas estão em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

 
6.11 Para participação nesta Seleção, o proponente deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que Aceita a política 

de fornecedores da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep.  
 
6.12 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos sujeitará o proponente às penalidades previstas neste Instrumento 

Convocatório e na legislação pertinente.  
 
6.13 O proponente deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o todo o processo de Seleção, responsabilizando-

se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.  
 
6.14    Até a abertura das propostas, os proponentes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.  
 
6.15 A partir do horário previsto no sistema eletrônico, conforme datas e horários estabelecidos neste Instrumento Convocatório, o 

sistema ordenará, automaticamente, as propostas em ordem de classificação crescente, passando o(a) Comprador(a) a avaliar a 
aceitabilidade das mesmas. 
 

http://www.fundep.ufmg.br/
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6.16 Será assegurada, conforme artigo 17 do Decreto 8.241/2014, como critério de desempate de propostas com mesmo valor, 
preferência de contratação para bens e serviços: 

  
I - Produzidos no País; 
 
II - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e 
 
III - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e em desenvolvimento de tecnologia no País. 

 
6.17 Aplicada a preferência acima e persistindo a condição de empate com mesmo valor, os proponentes empatados serão 

convidados via e-mail para participar de Sessão Pública, na sede da Fundep onde ocorrerá sorteio para desempate. 
 

6.18 O(A) Comprador(a) poderá, por e-mail, negociar com o proponente que tenha apresentado menor valor, para que seja obtida 
melhor proposta, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Instrumento Convocatório.  

 
6.19 Se a proposta de menor valor não for aceitável face às condições previstas neste Instrumento Convocatório, ou se o proponente 

desatender às exigências habilitatórias, o(a) Comprador(a) examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, e verificará a aceitabilidade da mesma e a habilitação do proponente, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao Instrumento Convocatório. 

 
6.20 O sistema eletrônico gerará Ata circunstanciada da Sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no “Portal de Compras”.  
 
6.21 O(A) Comprador(a), sempre que julgar necessário, poderá complementar as informações contidas na Ata gerada pelo sistema 

eletrônico, por meio de Ata Interna, que estará disponibilizada também no mesmo “site” podendo, ainda, ser consultada na SEDE 
– Gerência de Compras da Fundep.  

  
6.22 Constatado o atendimento pleno às exigências convocatórias será declarado o proponente vencedor, e, após vencidos os prazos 

de recursos e contrarrazões, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou melhor proposta. 

 

7 DOS CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 A Proposta de Preço, formulada e inserida no lote de compras do Portal de Compras da Fundep, deverá conter o valor 

unitário e global da proposta e poderá ser elaborada conforme modelo do Anexo II deste Instrumento Convocatório, em papel 
timbrado e/ou carimbo CNPJ, com identificação da empresa proponente e assinada pelo seu representante legal, devidamente 
identificado e qualificado, devendo ser digitada e anexada, em idioma nacional, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 
nela contendo: 

 
7.1.1 Todos os itens cotados; 
 

 7.1.2 Indicação da Seleção Pública a que se refere;  
 

7.1.3 Especificação clara e detalhada do objeto ora contratado em conformidade com os Anexos deste Instrumento 
Convocatório; 

 
7.1.4 Indicação do preço unitário e global na proposta, expresso em numeral e por extenso, observado o disposto no subitem 

acima; 
 
7.1.5 Indicação da validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
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7.1.6 Nos preços ofertados deverão ser compreendidos todos os serviços especificados neste Instrumento Convocatório e seus 
Anexos, tais como: supervisão, serviços de impressão, manutenção, direção, administração, mão de obra, materiais, 
equipamentos, adicionais de salários, ferramentas, hospedagem, transporte de pessoal, alimentação, as despesas com 
leis sociais e trabalhistas, impostos, licenças, emolumentos fiscais e outras despesas, eventual reajustes previsíveis a 
serem concedidos no dissídio e ou acordo coletivo da categoria, e inclusive lucro, necessários à perfeita execução do 
objeto ora contratado, assim como quaisquer outros custos decorrentes desta Seleção. 

 
7.2 Além da proposta comercial, prevista no item 7.1 acima, a empresa proponente melhor classificada deverá apresentar quando 

solicitado, de acordo com o disposto no item 6.8 deste Instrumento, Proposta Técnica, conforme modelo do Anexo IIa: 
 

a)  Apresentar de forma clara a organização e o encadeamento das etapas e atividades a serem realizadas, juntamente com 

cronograma e outros elementos que descrevam como os produtos serão desenvolvidos com o apontamento específico de 

atributos mensuráveis que garantam a qualidade dos serviços. O Plano de Trabalho proposto deverá ser coerente para a 

compreensão da proposta e os itens deste Termo de Referência, bem como detalhamento resumindo o plano de trabalho, 

documento esse contendo objetivos específicos, métodos e as principais avaliações que poderão ser desenvolvidas no âmbito 

do objeto ora contratado  e os possíveis instrumentos / modelos de execução a serem ofertados, a partir  das avaliações que 

podem ser desenvolvidas no âmbito da metodologia proposta baseadas em evidências, impactos, retorno econômico e 

socioambiental, se for o caso, bem como marco lógico com apresentação dos insumos (recursos materiais, financeiros e 

humanos disponíveis), ações (materiais, métodos e articulação da proposta com o público-alvo do Projeto), resultados e 

produtos esperados da consultoria, bem  como apresentação composição da equipe técnica e indicada a qualificação dos 

profissionais para a execução das atividades propostas. A relação preferencialmente deve ser completa e apresentar todos os 

especialistas que a Proponente considere necessários para a execução da totalidade dos serviços propostos, contudo mesmo 

não inicialmente sendo citado, a empresa será responsável pela execução dos serviços e dimensionamento custos, mão de 

obra e outros necessários ao fiel cumprimento do objeto. 

7.3 Evidentes falhas formais e sanáveis entre as informações registradas no Sistema – Portal de Compras e a proposta de preços 
anexada no Lote poderão ser desconsideradas e/ou promover diligência para esclarecimento. 
 

7.4 No caso de omissões quanto aos prazos de validade da proposta comercial, ou quanto aos prazos e condições de execução e de 
pagamento, serão considerados os constantes neste Instrumento Convocatório.  
 

7.5 Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo 
desconsideradas, a terceira casa decimal e as seguintes. 

 
7.6 A apresentação da proposta por parte da proponente significa pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e 

condições deste Instrumento Convocatório e total sujeição à legislação pertinente. 
 
7.7       Serão desclassificadas as Propostas, conforme o caso, das empresas proponentes que: 

 
 7.7.1    Não atendam às exigências deste Instrumento Convocatório e/ou seus Anexos; 

 
7.7.2 Não se refiram à integralidade do objeto; 
 
7.7.3 Apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com 

os preços e insumos de mercado; 
 
7.7.4 Fizer qualquer ressalva, limitação, reserva ou manifestação contrária às exigências e condições estabelecidas neste 

Instrumento Convocatório e em seus anexos; 
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7.7.5  Propostas com valor global superior ao valor máximo indicado no item 7.9, caso não ocorra negociação; 
 

7.7.5.1  A negociação será realizada com o fornecedor detentor da melhor proposta, quando esta for superior ao valor 
máximo indicado no item 7.9. Caso não ocorra negociação, será convocado o próximo fornecedor na ordem 
classificatória e assim, sucessivamente. 

 
7.8 Caso o(a) Comprador(a) entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o proponente demonstre a 

exequibilidade de seu preço.  
 

7.8.1 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos: 
 

7.8.1.1 Planilha de custos elaborada pelo proponente, memorandos, memoriais de cálculos, etc. 
 

7.8.2 Verificada a inexequibilidade do preço, o (a) Comprador (a) poderá convocar os proponentes detentores das ofertas 
imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial. 

 
7.9 O valor máximo previsto para esta Seleção é de R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais). Propostas com valor global 

superior a este valor estimado serão desclassificadas caso não ocorra negociação.  
 

7.9.1  Em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado poderão os custos unitários/totais 
ofertados ultrapassarem o valor teto acima, propostos pelos proponentes, e não sendo aceitas as justificativas, somente 
ocorrerá a desclassificação do proponente caso este não concorde em alterar o preço apresentado superior ao teto, no 
prazo fixado pela Comissão, de acordo ainda disposto no subitem 7.7.5 acima. 

 
7.10 O proponente vencedor, sendo contratado, deverá informar, por escrito, os dados da conta bancária da empresa para a efetivação 

do(s) pagamento(s) devido(s) pela Contratante (Fundep). Tais informações (dados bancários) poderão ser apresentadas no 
detalhamento da proposta ajustada ao preço final, a ser encaminhado juntamente com a documentação para habilitação, ou em 
documento distinto, elaborado em papel timbrado da empresa, ou com aposição do carimbo de CNPJ, assinado pelo 
representante legal da mesma, devidamente identificado e qualificado. A ausência da informação de tais dados ou a demora em 
fornecê-los impede a realização do(s) pagamento(s) devido(s) pela Contratante (Fundep), que ficará isenta de promover quaisquer 
correções da importância a ser paga. 

 

8 DA HABILITAÇÃO 

 
Para fins de participação no presente certame, serão exigidos para os interessados mais bem classificados os seguintes documentos, 
observado o disposto no item 6.9 deste Instrumento Convocatório: 
 
8.1 Preferencialmente Certificado de Registro Cadastral junto ao SICAF que será consultado pela Comissão de Seleção. 

 
a)     Além do Certificado a empresa proponente deverá apresentar os documentos constantes nos subitens abaixo, caso não estejam 

contemplados no SICAF:  
 

 8.1.1 (Documentos de regularidade jurídica); 

 8.1.2 (Documentos de regularidade fiscal); 

 8.1.3 (Qualificação econômico-financeira); 

 8.1.4 (Qualificação técnica); 

 8.1.5 (Declarações). 
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I -  Caso algum documento constante no SICAF esteja com prazo de validade vencido, o proponente deverá 
apresentá-lo em plena vigência. 

  
b)   A proponente que não for cadastrada junto ao SICAF deverá apresentar na íntegra a documentação de REGULARIDADE 

JURÍDICA, FISCAL, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, TÉCNICA E DECLARAÇÕES, conforme abaixo. 
 

8.1.1 DOCUMENTOS DA REGULARIDADE JURÍDICA 
 

8.1.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, cujo objetivo social especifique ramo de atividade 
compatível com o objeto desta contratação acompanhado da última alteração contratual, se houver 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  

 
8.1.1.1.1 No caso de sociedades civis, este documento deverá ser acompanhado de prova de diretoria em 

exercício; 
 
8.1.1.1.2 Se as alterações contratuais, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, 

devidamente registrado, bastará a apresentação da alteração contratual consolidada atualizada e 
em vigor; 

 
8.1.1.1.3 Registro comercial, ou outro documento equivalente no caso de empresa individual. 

 
 

8.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL 
 

8.1.2.1 Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados.  

 
8.1.2.2 Prova de Regularidade de Recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada 

através de apresentação do Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
 

8.1.2.3  Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 

8.1.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

8.1.3.1 Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo Distribuidor de Feitos da 
Comarca da empresa proponente, nos últimos 90 (noventa) dias da data programada para recebimento da 
proposta. 

  
8.1.4    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL 

 
Considerando que a experiência da empresa proponente e sua equipe são fator preponderante para a contratação deverá ser 
apresentado: 

 
 DA EMPRESA: 
 
8.1.4.1 As empresas interessadas na execução das atividades mencionadas neste Termo de Referência deverão 

observar a seguinte qualificação técnica mínima: 
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a) Experiência prévia comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos em atividades de consultoria em design 
thinking ou design de serviços junto às empresas de grande porte – estas últimas qualificadas como 
aquelas com mais de 500 (quinhentos) empregados, ou com faturamento anual igual ou superior a R$ 300 
Milhões (trezentos milhões de reais);  

b)  Realização de, no mínimo, 10 (dez) projetos relativos às atividades de consultoria em design thinking ou 
design de serviços; e 

(c) Matriz, filial, ou parcerias com outras empresas de consultoria nos EUA, Europa ou China. 
 

8.1.4.1.1 A comprovação da qualificação da Proponente será realizada por intermédio da apresentação de 
atestados de capacidade técnica, fornecidos por entidade pública ou privada, para cada projeto 
desenvolvido. Os atestados devem ser apresentados em papel timbrado, contendo as seguintes 
informações: 

a. Nome e endereço completo da pessoa jurídica emitente; 
b. Nome completo do responsável pela emissão, cargo, telefone para contato, e-mail; 
c. Breve resumo não-confidencial dos serviços de consultoria realizados entre a Emitente e 

a Proponente; e 
d. Período de execução dos referidos serviços, etc. 

8.1.4.1.2 Não serão aceitos mais de 1 (um) atestado de capacidade técnica por emitente. 
 
8.1.4.1.3 Para fins da comprovação do tempo de experiência mínima previamente mencionado, considerar-

se-ão os períodos de execução dos serviços mencionados nos respectivos atestados de 
capacidade técnica, isoladamente ou em conjunto.  

 
8.1.4.1.4 Todos os atestados poderão, se necessário, ser verificados, provocando a imediata 

desclassificação da Proponente, caso se verifique alguma irregularidade, bem como solicitado os 
projetos e/ou contratos. 

 
 DA EQUIPE MÍNIMA: 

 
8.1.4.2 A equipe técnica deverá ser composta por, no mínimo, 3 (três) profissionais com formação e experiência em 

consultoria em áreas correlatas ao objeto dos serviços aqui especificados e compatíveis com a complexidade 
dos trabalhos previstos, sendo indicado um dos profissionais como responsável pela coordenação do projeto 
e ponto focal, na instituição contratada. Todos os profissionais deverão apresentar seus currículos. Os 
currículos dos profissionais propostos deverão seguir o modelo constante do edital de licitação e destacar as 
experiências profissionais relacionadas ao objeto deste Termo de Referência. Além do currículo, deverão ser 
incluídas cópias de diplomas que comprovem a formação de cada especialista. Caso algum integrante da 
equipe técnica precise ser substituído ao longo da execução do serviço, o substituto deverá atender às 
mesmas especificações técnicas deste Termo de Referência. 

 
8.1.4.3 A Tabela II, a seguir apresentada, menciona o perfil da Equipe Técnica Base Mínima a ser disponibilizada pela 

Contratada, a seguir: 
 

Especificação Quantidade 

Consultor Executivo – responsável pelo planejamento e condução geral 
dos trabalhos, além do acompanhamento do cumprimento dos prazos 
estabelecidos. Será o representante da consultoria junto ao contratante.  
 
□ Atividades mínimas: gerenciar a equipe da consultoria; monitorar o 

desenvolvimento tempestivo dos produtos previamente acordados; 
revisar os resultados obtidos a partir das análises realizadas;  formular 
propostas para o aprimoramento do trabalho e sua adequação aos 

1 
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objetivos pretendidos do presente estudo; propor soluções para 
problemas técnicos e de atendimento ao cronograma de execução das 
atividades; além da realizar a revisão final e eventuais ajustes 
requeridos nos produtos entregues pela consultoria.  

 
□ Atuação Profissional: Experiência mínima de 05 (cincos) anos em 

serviços de consultoria em design thinking ou design de serviços.  

Consultor Sênior – responsável pela elaboração da metodologia do 
trabalho, análise dos dados e apresentação dos resultados obtidos no 
estudo.  
 
□ Atividades mínimas: elaborar a metodologia a ser empregada no 

estudo; definir a base de dados e os parâmetros adotados para as 
análises requeridas na execução do presente estudo; analisar os 
dados, e apresentar os resultados obtidos; formular propostas para o 
aprimoramento do trabalho e sua adequação aos objetivos 
pretendidos do presente estudo; propor soluções para problemas 
técnicos e de atendimento ao cronograma de execução das 
atividades; além de realizar a revisão final e eventuais ajustes 
requeridos nos produtos entregues pela consultoria.  

 
□ Atuação Profissional: Experiência mínima de 03 (três) anos em 

serviços de consultoria em design thinking ou design de serviços.  

1 
 

Consultor Médio – responsável por dar suporte gerencial, técnico e 
administrativo às atividades demais consultores.  
 
□ Atividades mínimas: realizar as atividades operacionais da gestão 

administrativa dos trabalhos para execução do presente estudo; 
coletar, organizar e preparar os dados e informações pertinentes para 
realização dos trabalhos pretendidos; formular propostas para o 
aprimoramento do trabalho e sua adequação aos objetivos 
pretendidos do presente estudo; e propor soluções para problemas 
técnicos e de atendimento ao cronograma de execução das 
atividades.  

 
□ Atuação Profissional: Experiência mínima de 1 (um) ano em serviços 

de consultoria em design thinking ou design de serviços. 

1 
 

 
 
8.1.4.3.1 Respectivos documentos previstos no subitem 8.1.4.3 acima serão avaliados por profissionais 

designados pela Coordenação Técnica do projeto para verificação quanto à similaridade e 
compatibilidade com o objeto ora contratado; 

 
8.1.4.3.2 Os documentos apresentados deverão para comprovar as informações de qualificação técnica 

previstas e poderão ser: Currículos dos profissionais, contendo no mínimo suas qualificações e 
experiência profissional, discriminando suas áreas de atuação, constando, entre outros dados, 
o(s) nome(s) da(s) empresa(s) ou instituição(ões) na(s) qual(is) desempenhou a(s) respectiva(s) 
função(ões); cópia(s) do(s) diploma(s)/certificado(s), ou declaração(ões) ou atestado(s) ou 
certidão(ões), no que couber; registro na respectiva entidade sindical (se for o caso);  Portfolio da 
empresa proponente constando atividades executadas e/ou Atestados de Capacidade Técnica 
emitidos por pessoas jurídicas e/ou privadas, bem como contratos de serviços anteriormente 
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prestados, dentre outros. Respectivos documentos deverão constar informações que possibilitem 
eventual diligência, se for o caso, tais como: 

 
a. Identificação da pessoa jurídica (nome ou razão social, CNPJ, endereço e telefone para  

contato) e do responsável pela emissão do atestado e/ou documento (assinatura, nome 
legível e cargo ou função); 

b. Descrição clara dos serviços prestados.  

 
                                       8.1.4.3.2.1  As informações que não constarem dos respectivos documentos poderão ser          

complementadas por meio de declaração, em papel timbrado da empresa 
proponente, ou mesmo cópia do instrumento de contrato, se for o caso; 

  
8.1.4.3.2.2 A relação trabalhista dos profissionais se dará diretamente com a empresa 

CONTRATADA, bem como: 
a)  A formação acadêmica mínima exigida possui caráter eliminatório; 
b)  A Proponente deverá indicar os nomes e currículos dos profissionais que irão 

compor a equipe técnica para efeito de avaliação pela comissão técnica de 
seleção; 

c)  A titulação acadêmica será comprovada por meio de cópia autenticada de 
diploma ou certificado proveniente de instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação ou entidade equivalente nos casos de entidade 
estrangeira. 

 
 8.1.4.4 A equipe mínima supracitada (subitem 8.1.4.3) precisam ser ocupados por profissionais distintos, de acordo 

com a formação/graduação e experiência necessária. 
 
 8.1.4.5  É de responsabilidade da contratada garantir a adequada execução dos serviços e produtos desta 

Contratação por meio de uma equipe qualificada para tal execução. Fica sob responsabilidade da empresa 
contratada os custos referentes a necessidade de contratação temporária de profissionais não contemplados 
na equipe mínima exigida neste Instrumento para adequada execução dos serviços e produtos descritos no 
Termo de Referência. 

 
8.1.4.6 Os profissional(is) indicado(s), subitem 8.1.4.3 acima, poderá(ão) durante a contratação ser substituído por 

outro de igual ou superior capacitação técnica, desde que apresentados os documentos comprobatórios de 
sua capacitação técnica e aprovado pela Coordenação do Projeto. 

 
8.1.4.7      Entende-se para fins deste instrumento, como pertencente ao quadro permanente (composição equipe mínima, 

subitem 8.1.4.3: 
a) empregado; 
b) sócio; 
c) diretor; 
d) prestador de serviço. 
 

8.1.4.7.1 A comprovação de vinculação do profissional da equipe mínima exigida deverá atender os 
seguintes requisitos: a) Empregado: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou 
contrato de prestação de serviços conforme Lei, ou documento equivalente na legislação 
trabalhista atual; b) Sócio: Cópia do Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 
c) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou sociedade limitada, ou 
cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade por 
ações, ou documento equivalente; d) e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a 
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empresa proponente e/ ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o 
proponente se sagre vencedor do certame.  

 
8.1.5 DAS DECLARAÇÕES 

 
8.1.5.1 Declaração original, em papel timbrado e/ou carimbo CNPJ da proponente e devidamente assinada por seu 

representante legal, que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração 
pública conforme modelo do Anexo III deste Instrumento Convocatório. 

 
8.1.5.2 Declaração, em papel timbrado e/ou carimbo CNPJ da proponente e devidamente assinada por seu 

representante legal, indicado o(s) profissional(is) que ficará(ão)  à frente dos serviços e terá(ão) 
disponibilidade para executar os serviços previstos no subitem 8.1.4.3 acima, do, conforme modelo do Anexo 
IV deste Instrumento Convocatório. 

 
8.2 Os documentos emitidos pela Internet serão as certidões emitidas pelos órgãos da Administração Fiscal Tributária, conforme 

Legislação vigente e o SICAF.  
 

8.3 O(A) Comprador(a) poderá retirar a documentação prevista no certame verificando nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões a regularidade dos documentos, bem como no cadastro da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – 
Fundep. 

 
8.4 O(A) Comprador(a) poderá dispensar os documentos de habilitação, no todo ou em parte, nos casos de contratação no valor de 

até R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de fornecimento de bens para pronta-entrega, conforme art. 24, do Decreto 8.241/14. 
 

8.5 A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo e idoneidade do documento, não será causa de inabilitação. 
 
8.6 O(A) Comprador(a) caso reúna elementos de convicção necessários, decidirá de plano sobre a habilitação do proponente, 

detentor do menor lance “arrematante”, considerando inabilitados aqueles que estejam com qualquer dos documentos em 
situação irregular. 

 
8.8 Serão inabilitadas as empresas que apresentarem os documentos de habilitação acima em desconformidade com o solicitado no 

Instrumento Convocatório. 
 

9 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
9.1 Serão adotados os seguintes critérios para o julgamento: 

 
9.1.1 O julgamento será processado pelos critérios de MENOR VALOR GLOBAL, observadas as condições, os critérios 

objetivos, os procedimentos e as especificações técnicas mínimas definidas neste instrumento e nos Anexos que o 
integram, bem como na legislação pertinente;  

 
9.1.2 A Comissão de Seleção efetuará o julgamento da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 

preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do proponente conforme definido neste 
Instrumento Convocatório. 

 
9.1.2.1 A Comissão de Seleção para o julgamento previsto acima poderá se valer neste de assessoramento técnico 

compatível com o objeto. 
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9.1.3 A Comissão de Seleção efetuará o julgamento da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do proponente conforme definido neste 
Instrumento Convocatório. 

 
9.1.3.1 A Comissão de Seleção para o julgamento previsto acima poderá se valer neste de assessoramento técnico 

compatível com o objeto; 
 
9.1.3.2 Somente serão analisados e conferidos os documentos habilitatórios da(s) empresa(s) detentora(s) do(s) 

menor(s) preço(s). 
 

9.1.4 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos e a habilitação na documentação, a Comissão de Seleção, motivadamente, 
divulgará o resultado de julgamento declarando a empresa vencedora, caso contrário serão convocadas as demais 
proponentes conforme classificação na etapa de lances. 

 
9.1.5 Quando não acudirem interessados à seleção pública, os interessados não atenderem às condições de habilitação ou as 

propostas apresentadas não atenderem aos critérios de seleção, a Fundep poderá contratar diretamente o fornecedor, 
desde que mantidas as condições pré-estabelecidas no instrumento convocatório, inclusive quanto ao valor máximo 
estabelecido.  

 

10 DOS RECURSOS 

 
10.1 Transcorrido o julgamento previsto no item acima, os proponentes poderão manifestar interesse em interpor Recurso, 

exclusivamente no sistema eletrônico, ” Portal de Compras” no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do ato de 
declaração do vencedor, conforme artigo 30 do Decreto 8.241/2014. 

 
10.2 A falta de manifestação do proponente em recorrer, no prazo acima, importará a decadência do direito de Recurso e a 

adjudicação do objeto, pelo(a) Comprador(a), ao vencedor. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 
10.3 O acolhimento do Recurso importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.4 As razões de recursos cabíveis e as contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos mínimos, sob pena de não serem   

conhecidos ou apreciados, sendo assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.4.1        Ser dirigidas aos cuidados do(a) Comprador(a), no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da data da ciência; 

 
10.4.2 Ser dirigidas aos cuidados do(a) Comprador(a) nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 3 (três) dias úteis; 

 
10.4.3 Ser apresentadas em uma via digitadas, contendo razão social, CNPJ e endereço, devidamente assinado pelo 

representante legal da empresa, devidamente identificado e qualificado, comprovado por documento hábil (procuração 
por instrumento público ou particular, carta de credenciamento ou instrumento equivalente) que comprove que o 
signatário detém poderes para assinar em nome da empresa, bem como documento de identificação com fé pública 
(Cédula de Identidade, p. ex.) do signatário, caso não seja sócio ou titular da mesma com poderes para tanto. 

 
10.4.3.1 A comprovação poderá ser realizada por meio do documento hábil apresentado na fase de habilitação, 

devidamente autuado no processo ou por documento hábil apresentado juntamente com o recurso e 
contrarrazões.  

 
10.4.4 Ter sido manifestada previamente pelo proponente, no sistema eletrônico em campo próprio disponibilizado no Site 

Portal de Compras. 
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10.4.5 Ser enviada pelo e-mail licitacao@fundep.ufmg.br e/ou enviada via sistema eletrônico “Portal de Compras”. 
 
10.4.6 Os demais proponentes serão intimados em campo próprio no sistema eletrônico disponibilizado no Site Portal de 

Compras, para, caso queiram apresentar contrarrazões no prazo de três dias úteis, contados a partir do encerramento 
dos prazos a que se referem os subitens acima 10.4.1 e 10.4.2. 

 
10.5 Transcorridos os prazos previstos acima o(a) Comprador(a) decidirá sobre o recurso no prazo de 03(três) dias úteis. Ocorrendo a 

não reconsideração da decisão proferida inicialmente encaminhará à autoridade máxima da Fundep, que terá a competência da 
decisão final, em até 05(cinco) dias úteis. 

 
10.6 A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep não se responsabilizará por memoriais de recursos    endereçados via 

postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do ora estabelecido, e, ainda, que não sejam protocolizados no prazo 
legal. 

 
10.7 Não serão conhecidos os recursos interpostos após o prazo ora estabelecido, e/ou subscrito por representante que não comprove 

poder de representação legal. 
 

11 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 Inexistindo manifestação recursal o(a) Comprador(a) adjudicará o objeto ou decididos os recursos porventura interpostos, caberá 

a Autoridade Competente a adjudicação do objeto da Seleção ao proponente vencedor e em seguida homologará o 
procedimento. 

 
11.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação. 
 
11.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular quando da emissão da Ordem de Fornecimento, serão convocados os 

proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação. 
 

12 DA MINUTA DO CONTRATO  

 
12.1 Homologado o procedimento de Seleção, o representante legal da adjudicatária será notificado no prazo máximo de 05 (Cinco) 

dias úteis, para assinatura do contrato, conforme minuta do Anexo V e consequentemente, para fornecimento e/ou início da 
execução do objeto ora contrato, no qual estão inclusas condições estabelecidas neste Instrumento e seus anexos, e outras 
necessárias à fiel execução do objeto desta Seleção, sendo aplicável a teoria geral dos contratos, as disposições do direito 
privado, a proposta comercial e as declarações apresentadas pela proponente vencedora. 

 
12.2 Sem prejuízo das penalidades cabíveis, se o proponente vencedor convocado no prazo de validade de sua proposta deixar de 

assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo solicitado prorrogação de prazo, é facultado à Fundep convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da proposta pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o Instrumento Convocatório, ou revogar a 
presente Seleção Pública. 

 
12.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a comunicação para a contratação, ficam os 

proponentes liberados dos compromissos assumidos. 
 

12.4 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da contratação, sem que isto implique em alteração dos preços 
ofertados. 

 
12.5   Os casos de rescisão do contrato são os previstos na Cláusula Décima Terceira da Minuta Contratual, do Anexo IV. 
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13 DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
13.1 As obrigações da Contratada estão estabelecidas na Cláusula Sétima da Minuta Contratual que integra o Anexo IV. 
 

14 DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE  

 
14.1 As obrigações da Contratante estão estabelecidas na Cláusula Oitava da Minuta Contratual que integra o Anexo IV. 
 

15 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
15.1 O recebimento do objeto será realizado conforme o caso, provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade 

com a especificação e definitivamente, após a verificação da conformidade, qualidade e quantidade e consequentemente 
aceitação. 

 
15.1.1 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à Fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos Produtos 

conforme o Anexo I. A CONTRATANTE fará, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a inspeção geral dos mesmos 
e, se tudo estiver de acordo com as exigências contratuais, determinará a Medição Final do respectivo produto, 
mediante a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), conforme modelo do Anexo IV. 

 
15.2 Compete a Coordenação do Projeto, receber, autorizar, conferir e fiscalizar a execução do objeto desta Seleção. 

 
15.3 Em atendimento ao disposto no Art. 31 da Lei n° 8.078, de 11.9.90, a apresentação do objeto contratado deverá assegurar 

informações claras, precisas, sobre as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, 
validade do produto e outros, bem como o (s) risco (s) que apresenta (m) à saúde e a segurança dos usuários, quando for o caso. 
 

15.4 Todo o fornecimento/entrega/execução do objeto ora contratado deverá ser acompanhado por uma pessoa designada pela 
Fundep. Esta pessoa estará ciente de todos os processos necessários à sua execução e deverá ter livre acesso para este 
acompanhamento. 

 
15.5 A Contratada se encarregará pela entrega/execução conforme quantidades e especificações previstas no Anexo I deste 

Instrumento Convocatório. 
 
15.6 Caso o objeto seja reprovado, a reposição se dará no mesmo prazo de entrega/execução estabelecido na proposta de preço, 

contado a partir da comunicação à empresa contratada. 
 
15.6.1 A não reposição no prazo acima estipulado constitui motivo para rescisão; 
 
15.6.2 Caberá ao contratado arcar com as despesas de embalagem e frete dos itens a serem substituídos. 

 
15.7 Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo, assim como aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes no 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitada as variações decorrentes de sua natureza, podendo a 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep exigir a substituição das partes viciadas. 

 

16 DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA PAGAMENTO 

 
16.1 O pagamento será feito em conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo I deste Instrumento Convocatório, bem como 

Clausula Sexta da Minuta do Contrato Anexo IV. 
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17 DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
17.1 Os bens/serviços deverão ser entregues/executados no prazo estabelecido no Termo de Referência – Anexo I deste Instrumento 

Convocatório, contados da data de emissão da data assinatura contrato e/ou documento equivalente. Os mesmos deverão ser 
entregues/executados em absoluta conformidade com as especificações contidas neste Instrumento Convocatório e com as 
normas técnicas aplicáveis. 

 
17.2 Somente serão aceitos serviços / produtos que atendam rigorosamente às exigências deste Instrumento Convocatório e às 

disposições das normas técnicas aplicáveis. 
 
17.3 O objeto deverá ser fornecido/entregue de acordo com o disposto no Termo de Referência – Anexo I deste Instrumento 

Convocatório. 
 
17.4 A CONTRATADA deverá estar em condições de entregar / executar o objeto a partir da assinatura do contrato e/ou documento 

equivalente, não podendo a mesma alegar a não disponibilidade dos materiais/equipamentos/produtos ou da mão de obra 
necessária para o fornecimento contratado, sob pena de lhe serem aplicadas às penalidades previstas no presente instrumento. 

 

18   DAS PENALIDADES 

 

18.1 As Penalidades da Contratante estão estabelecidas na Cláusula Nona da Minuta Contratual que integra o Anexo IV. 
  

19 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 
19.1 As despesas desta contratação correrão por conta do projeto: 27194*16*091*135 - MCTIC/IPT/ROTA 2030 LIV. 
 

20   DO ANTINEPOTISMO -   POLITICA DE INTEGRIDADE – FRAUDE -  ATINCORRUPÇÃO - LGPD - POLÍTICA DE 
INTEGRIDADE 

 
20.1 Do Antinepotismo, Política de integridade, Fraude, Anticorrupção e LGPD estão previstas na Clausula Décima Termina da Minuta 

do Contrato, Anexo IV. 

 

21 RESCISÃO  

 
 21.1    Os motivos de rescisão estão previstos na Clausula Décima Termina da Minuta do Contrato, Anexo IV. 

 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Instrumento Convocatório em dia de expediente na Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep. 

 
22.2 Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao 

presente Instrumento Convocatória. 

 

22.3 É expressamente vedada à cessão ou transferência, total, dos direitos decorrentes desta Seleção e do subsequente contrato a 

terceiros, bem como a subcontratação, total, sob pena de rescisão e cominação da penalidade aplicável à espécie, de pleno 

direito, independente de notificação judicial. A Fundep somente aceitará subcontratação de serviços (parte) que não sejam 

especialidade da empresa, salvo demonstrada a idoneidade dos seus subcontratados, conforme ainda disposto na Minuta do 

contrato. 
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22.4 A Comissão de Seleção, no julgamento da Seleção, poderá solicitar o assessoramento de órgãos técnicos, jurídico ou de 

profissionais especializados. 

 
22.5 As empresas proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, das propostas e dos documentos 

apresentados em qualquer época ou fase da contratação. 

 
22.6 No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão de Seleção poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
22.7 No caso de a empresa ser optante pelo “SIMPLES”, a mesma, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal e/ou documento 

equivalente, cópia autenticada do Termo de Opção ou de isenção naquilo que estiver dispensada legalmente, sob pena de 

retenção na fonte, por parte da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, do imposto de renda pessoa jurídica, da 

contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social e da contribuição para o PIS/PASEP, sobre os 

valores pagos a quaisquer pessoas jurídicas, consoante determina a Lei nº 9.430/96, a Instrução Normativa Conjunta nº 539/05 

do SRF/STNSFC e a Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003, art. 6º, § 2º, II, c/c Decreto-Lei nº 11.591/2005. 

 
22.8  Faculta-se à Comissão de Seleção, em qualquer fase da contratação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo. 

 

22.9 Os valores unitários são os constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA, sendo fixos e irreajustáveis, no decorrer de 

um (1) ano. Transcorridos um (1) ano poderão ser reajustados pelos IGPM. 

 
22.10 A Seleção Pública de Fornecedores em qualquer fase do procedimento, poderá ser revogada e/ou cancelada em face de razões 

de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

22.11 Os fornecedores, em hipótese alguma, não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento compras, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ordem de 

Fornecimento. 

 
22.12 Os casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do Decreto nº 8.241, de 21.05.2014, supletivamente, os princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

  
22.13 Quando todos os proponentes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Fundep poderá fixar aos 

proponentes prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 
referidas. 

 
22.14 Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica, 

autenticada por cartório competente, ou pela Comissão. 

 
22.15 Independente de declaração expressa, a simples participação nesta Seleção implica a aceitação plena nas condições estipuladas 

neste Instrumento Convocatório, decaindo o direito de impugnar os seus termos a proponente que, tendo-o aceito sem objeção 

vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 
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23 DO FORO 

 
23.1 Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta contratação, o foro competente é o da Comarca da cidade de Belo 

Horizonte / MG, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

24    DOS ANEXOS 

 
24.1 Integram este Instrumento Convocatório, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
 

 Anexo I: Termo de Referência; 
 

 Anexo II:  Modelo de Propostas de Preços; 
 Anexo IIa: Modelo de Proposta técnica; 

 Anexo III: Modelos de Declarações; 
 

 Anexo IV: Minuta de Contrato; 
 

 Anexo V: Modelo de Termo Definitivo. 
 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021. 
 
 
______________ 
Marilene Silva  
Compradora 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM DESIGN DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA QUE ACELERE A ADOÇÃO DE 

TECNOLOGIAS E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO SETOR DE 

FERRAMENTARIA  

 

I -  OBJETO: 

 

1.  A presente seleção tem por objeto serviço de consultoria especializada em design de serviços para criação de programa que 
acelere a adoção de tecnologias (digitais e da Indústria 4.0) e aumente a produtividade das microempresas, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) do setor de ferramentaria, realizando um estudo com empresas do setor e desenvolvendo uma proposta de solução 
baseada em plataforma multilateral. A metodologia prioritária a ser utilizada é a de “Design Thinking”, embora possa ser combinada com 
outras metodologias para atender o objeto ora contratado, conforme exigências, especificações e quantitativos estabelecidos neste 
Instrumento Convocatório e em seus Anexos. 
 

II -  JUSTIFICATIVA: 

1. O setor ferramenteiro é responsável pela fabricação de moldes e matrizes, também conhecidos como ferramentais. Os 
ferramentais são demandados por diversos setores industriais, mas, principalmente, pelos setores automotivo e de eletrodomésticos para 
realização de processos de corte e conformação de chapas, injeção de peças plásticas e fundição de outros materiais.  
2. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais - ABINFER revelam 2.000 ferramentarias de mercado e 3.500 
cativas. Das 2.000, 50% estariam em São Paulo; 25% em Santa Catarina; 15% no Rio Grande do Sul e 13% nos demais estados. 
Também apresentam como característica a predominância de micros e pequenas empresas, sendo a maioria (cerca de 80%) com menos 
de 100 funcionários diretos. 
3. O Brasil é o oitavo maior mercado de ferramentaria no mundo, mas cai para a 14ª posição em termos de produção e 24ª 
posição no ranking dos maiores exportadores. Isso evidencia a baixa produtividade das ferramentarias brasileiras, que equivale a cerca 
de 35% da produtividade dos 5 melhores países. 
4. O setor automotivo representa aproximadamente 35% do mercado de ferramentarias. Tratando-se de competitividade, o 
desenvolvimento de ferramentais é uma atividade importante para o setor de autopeças. Os ferramentais são o ponto de partida de 
muitas cadeias produtivas industriais de produção seriada em larga escala e representa 40% dos custos de desenvolvimento de um novo 
veículo, sendo que sua manufatura envolve capacidade de engenharia e conhecimento tecnológico, além de mão-de-obra experiente. 
(COMEXSTA, 2019). O preço dos produtos nacionais perante a concorre ̂ncia não é competitivo, o que faz com que muitas montadoras 
com sede no Brasil contratem o projeto e manufatura de ferramentais em outros países e o importem. 
5. Os principais problemas de competitividade do setor são: falta qualidade na gestão empresarial, baixa incorporação de 
tecnologia, baixo valor agregado dos produtos, pouco acesso ao conhecimento e aplicação de tecnologias atuais e futuras, alta 
concorrência asiática (preço), europeia e norte-americana (qualidade), a redução de custos e prazos de entrega, a limitada capacitação 
profissional de nível técnico e superior. 
6. Nesse sentido, percebe-se que investimentos na melhoria das condições de competição são fundamentais, pois atualmente, o 
Brasil é um grande importador de moldes. Muitos dos moldes de alto valor agregado, e consequentemente de elevado conhecimento 
técnico de projetos e processos, são importados. Essa característica amplia uma dependência de conhecimento e gera um déficit 
expressivo na balança comercial. 
7. A partir da integração do processo de automação industrial e das tecnologias de informação aplicadas à atividade 
manufatureira, as tecnologias da Indústria 4.0 contribuem não apenas uma maior eficiência operacional das atividades, mas também para 
o aprimoramento da gestão de todo o empreendimento, proporcionando uma oportunidade para a maior produtividade para as empresas, 
assim como maior competitividade do país no cenário econômico mundial. 
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8. As oportunidades, os riscos e os desafios da disseminação das tecnologias da Indústria 4.0 no setor produtivo constituem 
temas de discussão em diversos fóruns econômicos internacionais, Organismos Internacionais e comunidade acadêmica. Ao mesmo 
tempo, verifica-se que diversos países têm atuado para maximizar os ganhos de produtividade e competitividade ora mencionados, bem 
como para reduzir os riscos do processo de digitalização de suas economias. 
9. OCDE (2020), por exemplo, em análise sobre o referido processo de digitalização da economia brasileira, observou a 
oportunidade e os desafios da utilização das tecnologias da Indústria 4.0 para superação das limitações de produtividade e competividade 
do setor produtivo nacional, sobretudo no que tange às MPMEs. 
10. Ciente do cenário apresentado, o Governo brasileiro adotou diversas iniciativas de apoio à produtividade com melhores práticas 
produtivas, gerenciais e de transformação digital da economia brasileira. No âmbito do Ministério da Economia – ME, por exemplo, 
instituiu-se o Programa Brasil Mais, que tem por objetivo o aumento da produtividade e da competitividade das MPMEs brasileiras, com a 
promoção de melhorias de gestão, inovação de processos, e redução de desperdícios. 
11. O Ministério da Economia (ME) em parceria com o Fórum Econômico mundial realizou projeto-piloto para apoiar o processo de 
adoção de tecnologias 4.0 em 80 MPMEs brasileiras. O objetivo é que a metodologia criada neste projeto seja escalada para o Programa 
Brasil Mais. 
12. O referido projeto-piloto envolveu ações de sensibilização das referidas empresas acerca dos temas relativos à 4ª Revolução 
Industrial, bem como avaliações de maturidade no tocante à digitalização de suas respectivas operações. As ações abrangeram também 
a elaboração de catálogo de casos de uso relativos com exemplos reais de aplicação das soluções tecnológicas pretendidas aos desafios 
vivenciados no dia a dia das empresas, e a disponibilização de consultoria especializada para apoio à identificação das soluções 
tecnológicas mais adequadas aos desafios específicos observados pelas respectivas empresas. Por fim, disponibilizou-se também o 
apoio financeiro para aquisição e implementação das soluções tecnológicas adequadas previamente identificadas. 
13. Conforme registrado por WEF (2020), como resultados do projeto-piloto foram observadas contribuições relevantes para o 
processo de formulação e execução de políticas públicas sobre o tema, bem como registrados resultados positivos por parte das MPMEs 
participantes em relação aos investimentos realizados para digitalização de seus processos produtivos, tais como um retorno médio sobre 
o investimento de 192%, além de aumento da Eficiência Global dos Equipamentos (OEE, na sigla em inglês) de 21,6%, e Payback em 4 
meses. 
14. A partir das políticas públicas existentes e da experiência bem-sucedida dos projetos- pilotos é necessário agora desenvolver um 

programa que seja escalável, de baixo custo e alta qualidade. Uma das hipóteses a serem exploradas é o modelo de economia de 
plataforma, onde empresas, consultores, instituições científicas e tecnológicas, fornecedores de tecnologia, capacitações e 
instrumentos de fomento são integrados em um mesmo ambiente para atender as ferramentarias ao longo de toda a jornada de 
produtividade. 

15. Plataformas multilaterais ou mercados multilaterais, do ingle ̂s Multi-sided Plataform (MSP), são plataformas que conectam dois 
ou mais grupos de usuários, realizando uma função de intermediação ou matchmaking. De modo geral, as MSPs minimizam os custos de 
transação entre os lados do mercado e geram valor para todos seus participantes. Além disso, as MSPs possuem um modelo de negócio 
de refere ̂ncia para a economia digital, devido à sua adaptabilidade, escalabilidade, redução de custos e captura de valor. 
16. Este modelo será desenvolvido inicialmente para o setor de ferramentaria, mas sua concepção deve buscar a escalabilidade 
para outros setores industriais. É fundamental utilizar a experiência obtida com os projetos-pilotos e integrar outros programas de governo 
como o Brasil Mais. 
 
III  –  DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
1. A característica e escala almejada por este projeto demanda uma forma inovadora de prestar serviços às empresas para 
aumento de produtividade. Por isso a necessidade de se criar abordagens inéditas que envolvam os diversos atores necessários para 
apoiar as ferramentarias.  
2. O Design de Serviços surge como uma opção viável porque é a atividade de planejar e organizar pessoas, infraestrutura, 
comunicação e componentes materiais de um serviço de forma a melhorar sua qualidade e a interação entre a empresa provedora do 
serviço e os consumidores. Ele estuda as interações entre todas as pessoas envolvidas no serviço, e não apenas o cliente final. Além 
disso, cuida dos processos, dos espaços, dos dispositivos onde esse serviço acontece e da experiência que a empresa deseja que os 
usuários tenham. 
3.  A metodologia priorizada, mas não exclusiva, para apoiar este processo de desenvolvimento é o Design Thinking, que pode ser 
caracterizado como método para desenvolvimento de produtos ou serviços baseado nas necessidades, desejos e limitações dos 
usuários. Ao se colocar no lugar do usuário/cliente e envolvê-lo no desenho da solução, é possível descobrir o que gera valor para eles e 
assim abrir novas oportunidades de inovação.  Trata-se de um conceito adequado para lidar com as características da indústria de 
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ferramentaria, que apresenta empresas com diferentes níveis de maturidade tecnológica e de gestão, atendendo diferentes mercados e 
empresários com formações heterogêneas.  
4. Este projeto envolverá as seguintes atividades: 

 compreensão da realidade das empresas, empresários e cadeia de valor do setor de ferramentaria, além de stakeholders 
necessários para realização do projeto.  

 definição da estratégia e proposta de valor do programa para aumentar a produtividade das ferramentarias, assim como a jornada 
dos diferentes atores e o desenvolvimento de Serviço Mínimo Viável para testes rápidos e de baixo custo junto às empresas.  

 realizar rodadas de implantação da solução idealizada para o programa com o objetivo de obter feedbacks e validação das 
empresas e demais stakeholders do programa.  

 desenhar a proposta de operação do programa utilizando o modelo de plataforma contendo a jornada digital completa e detalhada 
para futuras aquisições de tecnologia pela equipe gestora.  

 desenvolver um roadmap de implementação em larga escala contendo a descrição detalhada para replicação da iniciativa, 
planejamento de execução e análises para tomada de decisão.  

5. A consultoria contará com apoio do ME para interações com programas governamentais, e do Comitê Técnico da Linha IV do Rota 
2030. Haverá também uma equipe totalmente dedicada para o projeto que oferecerá todo o suporte necessário à consultoria: 
compartilhamento de material técnico sobre o setor, experiências acumuladas, redes de relacionamento, contato com as empresas, 
dentre outros.  
6.     A execução das atividades ora mencionadas poderá contemplar também a realização de entrevistas, questionários, workshops e 
visitas presenciais junto às empresas e interlocutores relevantes previamente mapeados conjuntamente entre a contratante e a 
consultoria. 
 
IV –  DOS PRODUTOS /SERVIÇOS MÍNIMOS 

1.   Para fins da execução do Estudo ora pretendido, estima-se a apresentação dos seguintes Produtos: 
 

Plano de Trabalho Ajustado - Revisão, em conjunto coordenação técnica, do Plano de Trabalho apresentado na forma de Proposta 
técnica no processo de Seleção, em até 5 (cinco) dias corridos, após assinatura do contrato 

 
 Produto 01 – Diagnóstico e exploração da realidade das ferramentarias e stakeholders do Programa:  

□ levantamento e priorização dos principais problemas de produtividade enfrentados pelo setor brasileiro de ferramentaria;  
□ identificação e caracterização dos casos de uso, tecnologias e indicadores (KPI) mais adequados para resolver os problemas 

identificados, incluindo experiências ou comparações internacionais. 
□ levantamento dos principais entraves ao processo de adoção de tecnologias pelas MPMEs do setor de ferramentaria;  
□ mapeamento e compreensão da realidade dos empresários e stakeholders da cadeia de valor de ferramentaria: gestores, 

funcionários, fornecedores, clientes, etc;  
□ análise do perfil (personas) dos empresários e dos potenciais atores que farão parte do Programa: consultores, fornecedores de 

tecnologia, instituições de financiamento e órgãos de Governo.   
 
 Produto 02 – Estratégia do Programa e oferta de serviços: 

□ identificar e validar os desafios e oportunidades para o Programa; 
□ realização de atividades e oficinas de co-criação para geração de ideias; 
□ estruturação da proposta de valor e oferta de serviços para as empresas de ferramentaria e demais stakeholders do Programa 

(consultores, fornecedores de tecnologia e ME); 
□ desenvolvimento de blueprint piloto com as diferentes jornadas das ferramentarias e demais stakeholders do projeto contendo 

requisitos, fluxos, processos, equipes, métricas e demais ações necessárias para prestação do serviço; 
□ desenvolvimento do Mínimo Serviço Viável (MSV) que permita tangibilizar as soluções a serem implantadas; 

 
 Produto 03 – Prototipagem e rodadas de validação:  

□ criação e mensuração de indicadores de avaliação do MSV; 
□ implantação do MSV em rodadas de validação com grupos de empresas de ferramentaria e stakeholders participantes do projeto 

(número de empresas e rodadas será definido de acordo com a proposta das consultorias); 
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□ identificação das dificuldades e oportunidades de melhoria na prestação do serviço às empresas.  
 
 Produto 04 – Proposta de Plataforma: 

□ modelo de negócio de plataforma para operação do Programa; 
□ blueprint apresentando a jornada digital completa do Programa contendo fluxos, processos, funcionalidades gerais e de user 

experience. 
□ Definição de funcionalidades para posterior contratação de desenvolvimento tecnológico da plataforma; 

 
 Produto 05 – Roadmap de Implementação: 

□ roteiro detalhado e replicável com todos os passos necessários para gestão e execução do programa para ferramentarias; 
□ análise contendo critérios como priorização de ações, risco, impacto, tempo, escalabilidade e custos; 
□ desenvolvimento de materiais de suporte necessários para gestão e operação do programa; 
□ toolkit para replicação das metodologias, técnicas e processos utilizados para outros setores industriais; 
□ teste da solução completa para validação final com usuários. 

 
2.  Os Produtos previamente mencionados deverão contemplar, no mínimo: 

 sumário-executivo acerca dos objetivos pretendidos pela análise então desenvolvida, das atividades então realizadas, e dos 
resultados alcançados; 

 detalhamento e repasse de conhecimento sobre as metodologias de trabalho utilizadas para serem replicadas pela equipe em 
outros setores econômicos que posteriormente farão parte do Programa; 

 referências bibliográficas pertinentes. 
 

V –  DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE PAGAMENTO 

1.  As informações relativas ao Cronograma de Entrega/execução dos Produtos e Execução dos Pagamentos do Estudo 
encontram-se sintetizadas na Tabela I a seguir. 
 

Tabela I - Cronograma de Entrega dos Produtos e Execução dos Pagamentos 

   

Produto Prazo de Entrega 
(Em Dias Corridos Após a Assinatura do Contrato) 

Valor da Parcela  
(% do Total do Contrato) 

Revisão Plano de Trabalho 5 (cinco) dias - 

Produto 01 30 (trinta) dias  15% 

Produto 02 75 (setenta e cinco) dias 35% 

Produto 03 110 (cento e dez) dias 10% 

Produto 04 140 (cento e quarenta) dias 30% 

Produto 05 160 (cento e sessenta) dias 10% 

   

TOTAL 160 (cento e sessenta) dias 100% 

2. Os produtos deverão ser entregues em língua portuguesa, via PDF ao final de cada produto. 
 
V -  DO PLANO DE TRABALHO 
1. O Plano de Trabalho, a ser apresentado na forma de Proposta Técnica, deverá conter a organização e o encadeamento das 
etapas e atividades a serem realizadas, juntamente com cronograma e outros elementos que descrevam como os produtos serão 
desenvolvidos com o apontamento específico de atributos mensuráveis que garantam a qualidade dos serviços. O Plano de Trabalho 
proposto deverá ser coerente para a compreensão da proposta e os itens deste Termo de Referência, bem como disposto no subitem 
7.2 do Instrumento Convocatório. 
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VI –  DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 
Conforme disposto no item 8.1.3 – Qualificação técnica do Instrumento Convocatório. 
 
VII –  DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A Proponente / CONTRATADA deverá ter disponibilidade para reuniões semanais junto a coordenação do projeto, por meio de 
videoconferência ou conferência telefônica, conforme melhor conveniência entre as Partes.  
 
VIII -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da Contratada e Contratante, além das previstas no Instrumento Convocatório e seus Anexos: 
 
CONTRATADA: 
 Cumprir com prazos e condições estabelecidas em suas propostas e termo de referência; 
 Conduzir a execução dos serviços contratados, de acordo com as melhores técnicas profissionais, com estrita observância das 

leis vigentes e de conformidade com as condições Contratual; 
 Prestar os serviços objetivando resultados que atinjam os mais altos padrões de excelência, respondendo pela sua boa 

qualidade, mediante utilização de equipe técnica indicada, composta de pessoas experientes e qualificadas para sua execução; 
 Designar um coordenador do projeto e ponto focal, para manter contato com o Coordenação Técnica sobre serviços a serem 

executados, sempre que necessário, com tempo de retorno máximo aos questionamentos em 1 dia útil. 
 Utilizar-se de mão de obra qualificada no serviço, bem como utilizar pelas de boa procedência e qualidade;  
 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos especializados nos serviços a serem executados, de conformidade com 

as normas e determinações em vigor. 
 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 
 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 
 Manter absoluto sigilo sobre todas as informações fornecidas pela Contratante postas à sua disposição para a execução dos 

serviços, e não reproduzir ou copiar, total ou parcialmente, nenhum documento ou arquivo de computador que lhe seja 
entregue, exceto nas necessidades decorrentes dos serviços objeto deste Contrato, sob as penas da lei. 

 Executar os produtos entregas, de acordo com as orientações do Coordenação técnica; 
 Assumir todo ônus decorrente de ações judiciais, por danos causados a terceiros, direta ou indiretamente em razão da 

execução das obrigações pactuadas. 
 A CONTRATADA poderá, de acordo com suas necessidades, substituir profissionais da equipe, desde que autorizado pela 

CONTRATANTE e desde que o novo profissional também possua os requisitos definidos e exigidos no certame (Qualificação 
Técnica) deste Termo de Referência. A substituição constante de técnicos da empresa, por ineficiência na execução das 
atividades, será considerada falha na execução do contrato, ficando sujeita às sanções previstas na lei e neste certame. 

 A empresa deverá entregar Relatório, após a conclusão de cada produto, previsto no item IV deste Termo de Referência, em 
meio eletrônico PDF todo o conteúdo da edição, bem como em arquivos abertos e editáveis. Todos os arquivos deverão 
permitir alterações futuras caso a Contratante tenha necessidade de reproduzir os materiais (arquivos originais e abertos). 

 Manter, durante o período de duração do presente instrumento de contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação que deu origem ao presente contrato. 

 Observar o pleno cumprimento das obrigações pactuadas, procedendo à verificação dos serviços, da empresa e em conjunto 
com a Coordenação Técnica. 

 Observar, durante a execução dos serviços contratados, o fiel cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais 
vigentes ou que venham a vigorar, sendo a única responsável pelas infrações que venham a ser cometidas. 

 Realização das atividades apenas após aprovação da coordenação do projeto. 
 

CONTRATANTE: 
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 Fornecer informações e orientações à empresa contratada, a fim de que a mesma possa executar o objeto ora contrato da 

forma acima descrita. 
 Designar profissional (is) para o acompanhamento de cada um dos serviços prestados. 
 Coordenar reuniões com a empresa contratada sempre que for necessário. 
 Decidir quanto à aprovação dos produtos / entregas produzidas pela empresa contratada. 
 Solicitar, por escrito, a correção de irregularidades ou defeitos encontrados durante a execução dos serviços; 
 Efetuar o pagamento, referente aos serviços executados, recebidos e aceitos, desde que entregues nas condições e prazos 

estabelecidos. 
 Fiscalizar a execução dos serviços na forma estabelecida neste Instrumento e no contrato 

 

IX- DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em consonância com as entregas previstas no item IV acima, deste Termo e disposto na Cláusula Sexta da 

Minuta do Contrato, Anexo IV.  

 

X- DA FISCALIZAÇÃO / COORDENAÇÃO  
 
A coordenação / fiscalização dos serviços será realizada pela equipe composta pela Coordenação do Programa (Fundep), Coordenação 
Técnica (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT) e pela Subsecretaria de Inovação e Transformação Digtal - SIN 
 
XI – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE   
 
Os serviços estarão restritos às seguintes condições de sigilo: 
 Não é permitida a divulgação, publicação, utilização ou reaproveitamento dos resultados, produtos obtidos durantes e como 
consequência dos serviços contratados, sem a prévia concordância da Contratante; 
 Não é permitida ao(s) executante(s) do serviço da CONTRATADA a cópia física (impressa) ou em arquivos eletrônicos dos 
resultados, produtos e projetos obtidos durante e como consequência dos serviços contratados. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

2 DADOS DA PROPONENTE VENCEDORA: 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CIDADE:                                          ESTADO:                                      CEP: 

TELEFONE:   CELULAR:        FAX: 

E-MAIL: 

PESSOA PARA CONTATO: 

BANCO: 

AG.  N.º:      CONTA CORRENTE N.º: 

DADOS DO REPRESENTANTE – NOME – CPF – CI – CARGO - PROFISSÃO 

 
Para a execução, do objeto ora contratado, conforme definido no Instrumento Convocatório SP 226/2021 e seus Anexos, empresa 
XXXXXXXXXXXX, localizada XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, signatária desta proposta, apresenta-se como proponente a assumir o 
contrato respectivo, em estrita conformidade com os documentos pertinentes. A signatária propõe-se a executar integralmente os 
serviços, bem e fielmente, fornecer e providenciar toda a mão de obra, materiais, equipamentos e outros serviços que se fizerem 
necessários, sem acréscimos e supressões bem como reajuste durante toda a contratação. 
 
Apresentar preço unitário para os itens/ produtos previstos no Termo de Referência 
 
 

Entregas Valor unitário R$ 

Produto 01  

Produto 02  

Produto 03  

Produto 04  

Produto 05  

Valor total R$   

 
O valor global da proposta e por extenso é de R$xxxxxx(xxxxxxxxx). 
Declaramos ter integral conhecimento da documentação técnica pertinente, bem como todas as Normas e Instruções contidas no Teoria 
Geral dos Contratos, aplicáveis à execução dos serviços e que cumprirá o prazo de execução previsto no certame. 
Certificamos a integral execução dos serviços, objeto desta Seleção, pelo preço global mencionado acima, observando sempre a melhor 
técnica de execução para atingir a qualidade final prevista pela Fundep. 
 
Prazo de contratação: conforme Anexo I do Instrumento Convocatório. 
Local da prestação dos serviços: conforme Anexo I do Instrumento Convocatório. 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Local e data 
Assinatura e nome /cargo/CPF do representante legal. 
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ANEXO IIa – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

A empresa poderá também enviar apresentação extra conforme modelo que lhe convir, para abordar pontos não presentes nos requisitos 
abaixo. 

 
OBJETIVO E ESPECIFICAÇÃO DO ESCOPO 
A) Apresente, de forma resumida, os resultados e produtos esperados da consultoria em design de serviços para estudo da jornada de 
produtividade das ferramentarias e proposição de plataforma digital que acelere a adoção de tecnologias digitais e da Indústria 4.0 e 
aumento de produtividade das MPMEs do setor de ferramentaria. 
 
Elabore as características do serviço e as entregas de forma concisa. Mencione, se relevante, exclusões importantes do escopo do 
projeto. 
 
REQUISITOS E METODOLOGIA 

B) Apresente a metodologia, baseada em ferramentas e técnicas utilizadas, para desenvolver os produtos solicitados no Instrumento 

Convocatório. Informar quais métodos serão utilizados em cada uma das cinco fases do projeto para elaborar os produtos de 1 a 5, em 

concordância com os requisitos primários levantados. 

Os principais requisitos observados para a plataforma digital a ser desenvolvida são: Adaptabilidade, escalabilidade, redução de custos e 

captura de valor para todos seus participantes (empresas, consultores, instituições científicas e tecnológicas, fornecedores de tecnologia, 

capacitações e instrumentos de fomento), com foco em atender as ferramentarias ao longo de toda a jornada de produtividade. 

Considere que se deve criar abordagens inéditas que envolvam os diversos atores necessários para apoiar as ferramentarias, e que a 

indústria de ferramentaria apresenta empresas com diferentes níveis de maturidade tecnológica e de gestão, atendendo diferentes 

mercados e empresários com formações heterogêneas.   

A seleção dos métodos deve também considerar que este modelo será desenvolvido inicialmente para o setor de ferramentaria, mas sua 
concepção deve buscar a escalabilidade para outros setores industriais.  
A metodologia prioritária a ser utilizada é o conjunto de ferramentas e técnicas que compõem o “Design Thinking”, embora possa ser 
combinada com outras metodologias para atender o objeto ora contratado. 
 
ESCOPO DETALHADO E ATIVIDADES 

C) Elabore uma Estrutura Analítica de Projeto, apresentando os produtos de trabalho e entregas decompostos conforme os Termo de 

Referência. 

D) Informe as atividades relativas ao Produto 1 que terão a integração com fontes secundárias já existentes, realizando a análise de 

dados:  

o Resultados das políticas públicas existentes e experiência bem-sucedida dos projetos-pilotos dos órgãos governamentais; 
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o Resultados de censo realizado pelo Rota 2030 com ferramentarias com levantamento de principais características e queixas 

das empresas do setor. 

E) Informe as premissas que são consideradas para estimar a carga de trabalho para as atividades de prototipagem, em especial para os 
testes de Serviço Mínimo Viável, e para outras técnicas e ferramentas que serão aplicadas como as oficinas, sessões de brainstorming e 
outros. 
Informe a quantidade estimada de workshops, entrevistas, quantidade de participantes e demais dados relevantes para planejamento, 
integração com stakeholders e gestão de prazos e recursos. 
Estime a quantidade de iterações de rodadas de implantação das soluções, em especial do Produto 5 com validação da solução 
proposta. 
 
CRONOGRAMA 
 
F) Apresente de forma clara a organização e o sequenciamento das etapas e atividades a serem realizadas, indicando em um 
cronograma formatado como gráfico de barras (Gantt) as principais atividades, suas durações e precedências. 
 
Assinale os marcos de entregas dos produtos conforme a Tabela I do Instrumento Convocatório, aqui simplificada. 
 
Assinale no cronograma as datas estimadas de atividades de interface com a Coordenação do Programa (entregas, entrevistas, reuniões 
semanais), bem como eventos com demais stakeholders como entrevistas, prototipagem, workshops, para planejar tais eventos com 
esses atores. 
 

Tabela I - Cronograma de Entrega dos Produtos e Execução dos Pagamentos 

  

Produto Prazo de Entrega 
(Em Dias Corridos Após a Assinatura do Contrato) 

Revisão Plano de 
Trabalho 

5 (cinco) dias 

Produto 01 30 (trinta) dias  

Produto 02 75 (setenta e cinco) dias 

Produto 03 110 (cento e dez) dias 

Produto 04 140 (cento e quarenta) dias 

Produto 05 160 (cento e sessenta) dias 

  

TOTAL 165 (cento e sessenta e cinco) dias 

 
EQUIPE 
 
G)  Preencha a tabela de composição da equipe técnica, indicando a qualificação dos profissionais para a execução das atividades 
propostas. A relação deve ser completa e apresentar todos os especialistas que a Proponente considere necessários para a execução da 
totalidade dos serviços propostos. 
 
Indique o ponto focal para contato, dentre os listados, para contato principal com a Coordenação conforme disposto nas exigências de 
Qualificação Técnica. 
 

Nome Cargo/Função Qualificação Resumo das Contato Dedicação de 
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atividades 
desempenhadas 

horas 
semanais 
estimadas 

 Consultor 
Executivo 

    

 Consultor 
Sênior 

    

 Consultor 
Médio 

    

 Etc     

      

 
Ponto focal para contato:  

Contato alternativo de ponto focal: 

 
Local e data 
Assinatura e nome /cargo/CPF do representante legal 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PUNIÇÃO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 236/2021 – Fundep  
OBJETO:  
 
A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., DECLARA, sob as penas da lei em conformidade com o Inciso V do artigo 
19 do Decreto 8.241/2014, que, até a presente data, não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração 
pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser verdade, firma a presente. 
 
................................, ........... de ............................ de 2021. 
 
___________________________________ 
Nome e Assinatura devidamente identificada do representante 
 
  
 

 

DECLARAÇÃO EQUIPE MÍNIMA 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº236/2021 – Fundep  
 
Abaixo indicados os profissionais que ficarão à frente da execução dos serviços da SELEÇÃO PÚBLICA em epígrafe, sendo que os 
mesmos terão disponibilidade para executar os serviços. 
Declaro ainda que: 
1- Quando da assinatura do contrato e/ou documento equivalente, os mesmos farão parte do quadro permanente, conforme disposto no 
Instrumento Convocatório; 
2- Quando da contratação todos os profissionais técnicos especializados e /ou infraestrutura necessárias ao fiel cumprimento do objeto 
serão disponibilizados para cumprimento do objeto. 
 
Por ser verdade, firma a presente. 
 
................................, ........... de ............................ de 2021. 
 
Nome do Profissional com formação ..........., carteira de identidade xxxxxxxxxxx e CPF xxxxxxxx;  
 
___________________________________ 
Nome e Assinatura devidamente identificada do representante 
 
___________________________________ 
Nome e Assinatura devidamente identificada do profissional indicado 
 
 
Obs.: A declaração poderá ser apresentada em um único documento ou separadamente  e quando solicitado deverá ser 
apresentado currículos dos mesmos. 
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     ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO nº ---------------, QUE ENTRE SI CELEBRAM a FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - Fundep E A EMPRESA 
_________________________ 

 
Pelo presente instrumento, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, com sede à Avenida Antonio Carlos, 6627, 
Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.720.938/0001-41, neste ato representada por sua Gerente de 
Compras, Cristiane de Souza Martins,  doravante denominada CONTRATANTE e a empresa xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 
xxxxxxxxxxxxxx, nº xxx, Loja/sala xxx, Bairro xxxxxx, Cidade xxxxx - MG, CNPJ nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, DORAVANTE denominada 
CONTRATADA, representada pelo seu cargo/função xxxxxx, Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx, natural de xxxxxx, estado civil xxxxx, profissão 
xxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxx, nºxxxx, bairro xxxxx, na cidade de xxxxxxx, portador da Cédula de Identidade nº 
xxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxx, consoante as disposições do Decreto 8.241/2014 e os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Seleção Pública nº 236/2021, em 
conformidade com o Processo nº 27194*16*091*135 - MCTIC/IPT/ROTA 2030 LIV, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1- O presente Contrato tem por objeto serviço de consultoria especializada em design de serviços para criação de programa que 
acelere a adoção de tecnologias (digitais e da Indústria 4.0) e aumente a produtividade das microempresas, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) do setor de ferramentaria, realizando um estudo com empresas do setor e desenvolvendo uma proposta de 
solução baseada em plataforma multilateral. A metodologia prioritária a ser utilizada é a de “Design Thinking”, embora possa ser 
combinada com outras metodologias para atender o objeto ora contratado, conforme exigências, especificações e quantitativos 
estabelecidos no Instrumento Convocatório e em seus Anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO TÉCNICA/LEGAL 

 
2.1- A CONTRATADA se compromete a fornecer o objeto de acordo com as exigências contidas neste instrumento, na Seleção 

Pública de Fornecedores nº 236/2021 e em seus anexos, em sua Proposta de Preços nº ____, de ___/___/___, todos partes 
integrantes deste Contrato, independente de transcrição. 
 

2.2- Este Contrato se rege por suas cláusulas, subsidiaria pelos os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. 
 

2.3-     Este Contrato está vinculado à Ordem de Fornecimento Fundep nº ____, de ___/___/___. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1-   A execução do objeto contratado dar-se-á empreitada preço global. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
4.1-    Os serviços mínimos a serem executados estão previstos no Termo de Referência, no prazo máximo de até 165 (cento e 

sessenta e cinco dias), sendo: 
4.1.1-   Para fins da execução do Estudo ora pretendido, estima-se a apresentação dos seguintes Produtos: 
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Plano de Trabalho Ajustado - Revisão, em conjunto coordenação técnica, do Plano de Trabalho apresentado na forma de Proposta 
técnica no processo de Seleção, em até 5 (cinco) dias corridos, após assinatura do contrato 

 
 Produto 01 – Diagnóstico e exploração da realidade das ferramentarias e stakeholders do Programa:  

□ levantamento e priorização dos principais problemas de produtividade enfrentados pelo setor brasileiro de ferramentaria;  
□ identificação e caracterização dos casos de uso, tecnologias e indicadores (KPI) mais adequados para resolver os problemas 

identificados, incluindo experiências ou comparações internacionais. 
□ levantamento dos principais entraves ao processo de adoção de tecnologias pelas MPMEs do setor de ferramentaria;  
□ mapeamento e compreensão da realidade dos empresários e stakeholders da cadeia de valor de ferramentaria: gestores, 

funcionários, fornecedores, clientes, etc;  
□ análise do perfil (personas) dos empresários e dos potenciais atores que farão parte do Programa: consultores, fornecedores de 

tecnologia, instituições de financiamento e órgãos de Governo.   
 
 Produto 02 – Estratégia do Programa e oferta de serviços: 

□ identificar e validar os desafios e oportunidades para o Programa; 
□ realização de atividades e oficinas de co-criação para geração de ideias; 
□ estruturação da proposta de valor e oferta de serviços para as empresas de ferramentaria e demais stakeholders do Programa 

(consultores, fornecedores de tecnologia e ME); 
□ desenvolvimento de blueprint piloto com as diferentes jornadas das ferramentarias e demais stakeholders do projeto contendo 

requisitos, fluxos, processos, equipes, métricas e demais ações necessárias para prestação do serviço; 
□ desenvolvimento do Mínimo Serviço Viável (MSV) que permita tangibilizar as soluções a serem implantadas; 

 
 Produto 03 – Prototipagem e rodadas de validação:  

□ criação e mensuração de indicadores de avaliação do MSV; 
□ implantação do MSV em rodadas de validação com grupos de empresas de ferramentaria e stakeholders participantes do projeto 

(número de empresas e rodadas será definido de acordo com a proposta das consultorias); 
□ identificação das dificuldades e oportunidades de melhoria na prestação do serviço às empresas.  

 
 Produto 04 – Proposta de Plataforma: 

□ modelo de negócio de plataforma para operação do Programa; 
□ blueprint apresentando a jornada digital completa do Programa contendo fluxos, processos, funcionalidades gerais e de user 

experience. 
□ Definição de funcionalidades para posterior contratação de desenvolvimento tecnológico da plataforma; 

 
 Produto 05 – Roadmap de Implementação: 

□ roteiro detalhado e replicável com todos os passos necessários para gestão e execução do programa para ferramentarias; 
□ análise contendo critérios como priorização de ações, risco, impacto, tempo, escalabilidade e custos; 
□ desenvolvimento de materiais de suporte necessários para gestão e operação do programa; 
□ toolkit para replicação das metodologias, técnicas e processos utilizados para outros setores industriais; 
□ teste da solução completa para validação final com usuários. 

 
4.1.2-   Os Produtos previamente mencionados deverão contemplar, no mínimo: 
 sumário-executivo acerca dos objetivos pretendidos pela análise então desenvolvida, das atividades então realizadas, e dos 

resultados alcançados; 
 detalhamento e repasse de conhecimento sobre as metodologias de trabalho utilizadas para serem replicadas pela equipe em 

outros setores econômicos que posteriormente farão parte do Programa; 
 referências bibliográficas pertinentes. 
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4.2- A CONTRATADA deverá estar em condições de executar o objeto imediatamente, não podendo a mesma alegar a não 
disponibilidade dos materiais, equipamentos, produtos ou da mão de obra necessária para a prestação do fornecimento / serviço 
contratado, sob pena de lhe serem aplicadas às penalidades previstas no presente instrumento. 

 
4.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega não admitem prorrogação, salvo nos casos devidos 

autorizados pela Contratada. 
 
4.4- O presente instrumento poderá ser alterado e prorrogado, sempre com as devidas justificativas, unilateralmente pela 

CONTRATANTE, ou mediante acordo entre as partes, desde que verificada qualquer das hipóteses abaixo enumeradas: 
 
4.4.1-     Alteração do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
 
4.4.2-   Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 

condições de execução do contrato; 
 
4.4.3-    Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Contratante; 
 
4.4.4-     Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos neste instrumento; 
 
4.4.5-    Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Contratante em   documento 

contemporâneo à sua ocorrência; 
 
4.4.6 -    Omissão ou atraso de providências a cargo da Contratante, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, 

diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis; 

4.4.7-  Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Contratante para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

4.5- As alterações contratuais pactuadas pelas partes, necessárias à adequação do presente Contrato aos fins públicos almejados 
pela CONTRATANTE, bem como a prorrogação de que trata o item anterior, serão formalizadas por meio de Termo Aditivo ao 
presente instrumento. 

 
4.6- Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas durante a vigência deste Contrato, 

deverão ser comunicadas à CONTRATANTE e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras e princípios 
disciplinadores dos contratos administrativos, ensejará a rescisão do contrato. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 

5.1- A vigência será de 270 (duzentos e setenta) dias. 
 

5.2- O prazo de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado, observados o disposto no art. 28 do Decreto nº 8.241/2014. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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6.1- Atribui-se ao presente Contrato o valor de R$ _______ (__________________________), sendo que os valores unitários 

ofertados pela CONTRATADA são fixos e irreajustáveis, por força do disposto na Lei nº 10.192, de 14.02.2001. Transcorrido um 

período de 12 (doze) meses da contratação poderá ocorrer reajuste pelo IGPM das parcelas a vencer. 

 

6.2- Os pagamentos condicionam-se a execução dos serviços em conformidade com o exigido no Termo de Referência e disposto no 
item 4 deste Contrato e serão efetuados em parcelas / percentuais, a seguir. 
 

Produto Prazo de Entrega 
(Em Dias Corridos Após a Assinatura do Contrato) 

Valor da Parcela  
(% do Total do Contrato) 

Plano de Trabalho Revisão - 

Produto 01 30 (trinta) dias  15% 

Produto 02 75 (setenta e cinco) dias 35% 

Produto 03 110 (cento e dez) dias 10% 

Produto 04 140 (cento e quarenta) dias 30% 

Produto 05 160 (cento e sessenta) dias 10% 

   

TOTAL  100% 

 
6.2.1- O não fornecimento, pela CONTRATADA, dos dados bancários, ou a demora em fazê-lo, impede a realização dos 

pagamentos devidos pela CONTRATANTE, que ficará isenta de promover quaisquer correções da importância a ser 
paga. 

 
6.2.2- Em caso de irregularidade na emissão do(s) documento(s) fiscal(is) ou em caso de necessidade de correções ou 

substituições dos materiais em virtude da incorreção dos mesmos ou de reprovação nos ensaios ou análises, se 
determinados pela CONTRATANTE, o prazo de pagamento será contado a partir da reapresentação do(s) 
documento(s), desde que devidamente regularizado(s), ou das correções ou substituições necessárias, desde que 
devidamente aceitas, ficando isenta a CONTRATANTE de arcar com quaisquer ônus. 

 
6.2.3 Ao ser efetuado o pagamento serão observadas as retenções na forma das normas e leis vigentes. 

 
6.3- Os pagamentos poderão ser suspensos caso haja qualquer pendência contratual, ficando a CONTRATANTE isenta de promover 

quaisquer correções da importância a ser paga. 
 

6.4- A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25 % (vinte e cinco) do valor total do Contrato. 

 
6.5- Dos pagamentos serão descontadas as multas devidas, se for o caso. 
 
6.6- É vedado o desconto bancário ou endosso de duplicatas extraídas com base neste Contrato, não se responsabilizando a 

CONTRATANTE por seu pagamento, se verificado dito endosso ou desconto. 
 

6.7- Entende-se como pagamento a data do depósito do valor contratado no estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, 
feito via crédito em conta corrente com titularidade da CONTRATADA. 

 
6.8- A Contratada deverá manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta Seleção, sob pena de retenção ou suspensão do pagamento, até a normalização das irregularidades 
constatadas, ficando isenta a Contratante de arcar com quaisquer ônus. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das exigências previstas no Instrumento Convocatório, em especial do Anexo I, são obrigações: 

 
7.1- Executar o objeto conforme as especificações e prazos estipulados neste Contrato e no Instrumento Convocatório Seleção 

Pública nº 236/2021 e em seus anexos, sendo de sua inteira responsabilidade a reparação, correção, remoção, reconstrução ou 
substituição, às suas expensas, no total ou em parte, de vícios, defeitos ou incorreções dos serviços executados e/ou dos 
materiais fornecidos, bem como a manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de incorrer nas penalidades 
previstas neste instrumento e na legislação pertinente. 

 
7.2- Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes da execução do objeto, bem como pelo recolhimento, conforme o caso, de todos 

os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre a 
execução do contrato e ainda frete para as entregas parceladas. 

 
7.3- Responsabilizar pelos prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 
 
7.3- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais encargos acessórios resultantes da 

execução deste instrumento. 
 
7.4- Executar o objeto deste Contrato obedecendo rigorosamente às normas de segurança e medicina do trabalho previstas na 

legislação em vigor e as instruções e medidas de segurança internas que forem determinadas pela CONTRATANTE. 
 
7.5- Reconhecer os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, suspendendo-se, via de consequência, não cabendo à CONTRATADA o direito de qualquer 
ação ou reclamação com base em prejuízos ou lucros cessantes, conforme Cláusula Décima Primeira instrumento. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 
 

Além das exigências previstas no Instrumento Convocatório, em especial do Anexo I, são obrigações: 
 

8.1-  Recusar qualquer material ou serviços que não atenda às especificações contidas neste instrumento, e no Seleção Pública nº 
236/2021 e/ou às normas técnicas aplicáveis. 
 

8.2- Alterar ou rescindir a contratação, a qualquer tempo, no interesse da contratação e na conveniência da CONTRATANTE, não 
cabendo à CONTRATADA qualquer indenização, ressalvados os pagamentos referentes aos fornecimentos ou serviços por ela já 
executados e aprovados. 

 
8.3- Determinar a paralisação da execução do objeto contratual em razão relevante de ordem técnica, indicando o motivo e prazo da 

paralisação. As despesas decorrentes da paralisação correrão por conta da CONTRATADA, se comprovada sua 
responsabilidade. 

 
8.4- Aplicar as penalidades cabíveis, em caso de descumprimento parcial ou total das obrigações pela CONTRATADA, em 

conformidade com o disposto neste instrumento e na legislação pertinente. 
 
8.5- Efetuar os pagamentos em dia, desde que cumpridas, pela CONTRATADA, as formalidades estabelecidas neste Contrato e no 

Instrumento Convocatório. 
 
8.5.1- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 
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para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data em que deveria 
ocorrer o pagamento e a data correspondente à sua efetivação, serão calculados com a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde:  

 
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 = 0,0001644, assim apurado: 

 
I      = (TX/100)        I = (6/100)  I = 0,0001644 
              365                             365 

 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 
8.5.2- A compensação financeira prevista acima será cobrada em Nota Fiscal/Fatura após a ocorrência. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  

 
9.1-  Constituem motivos para aplicação de penalidades, garantida a ampla defesa e o contraditório, a empresa que; 
 

9.1.1- Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não aceitar a Ordem de Fornecimento ou não assinar o 

Contrato; 

 
9.1.2- Deixar de entregar documentação exigida; 

 

9.1.3- Apresentar documentação adulterada e falsa, devidamente comprovado em processo administrativo; 

 

9.1.4- Ensejar o retardamento da execução do objeto da Contratação ou o descumprimento das obrigações estabelecidas, em 

especial no tocante as especificações, projetos e prazos; 

 

9.1.5- Não mantiver a proposta; 

 

9.1.6- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

9.1.7- Comportar-se de modo inidôneo; 

 

9.1.8- Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

 
9.2- A Contratada, pela inexecução total ou parcial do ajuste contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório, ficará sujeita às   

sanções: 

 

9.2.1- Advertência, por escrito, informando à Contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a 

determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 
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9.2.2-      Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) por atraso na entrega, calculados sobre o valor do fornecimento e/ou do 

serviço referente à inexecução da obrigação contratual ou do instrumento convocatório, em caso de atraso inferior ou 

igual a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual; 

 

9.2.3- Multa de 15% (quinze por cento), no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com a possível rescisão contratual, 

calculados sobre o valor do fornecimento e/ou do serviço referente à inexecução da obrigação contratual ou do 

instrumento convocatório; 

 

9.2.3- Multa de 10% (dez por cento) do valor da obrigação em que se apure o fornecimento ou prestação de serviços em 

desacordo com as condições e especificações estabelecidas; 

 

9.2.4- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento e/ou do serviço referente à inexecução da obrigação 

contratual ou editalícia, no caso de a CONTRATADA não aceitar a Ordem de Fornecimento ou de Serviço ou não 

assinar o Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, bem como na hipótese de rescisão 

prevista no inc. I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 

 

9.2.5- Suspensão temporária e impedimento de contratar com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos. 

 

9.3- As penalidades previstas nos subitens 9.2.1 e 9.2.6 poderão ser aplicadas, cumulativamente, à pena de multa. 

 

9.4- Dos pagamentos serão descontadas as multas devidas, se for o caso. 

 

9.5- Proferida a decisão de aplicação da penalidade de multa, após o prazo de defesa, o prazo para recolhimento das multas 

estabelecidas neste item será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão notificação. 

 

9.6- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Fundep, a empresa vencedora ficará 

isento das penalidades previstas acima. 

 

9.7- As penalidades previstas acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive cumulativamente, à pena de multa, assegurada ampla defesa à Contratação, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da notificação formal. 

 

9.8- Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados.  

 

9.9- Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que 

venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
10.1-     É expressamente vedada a cessão ou transferência, total, dos direitos decorrentes deste Contrato a terceiros, bem como a 

subcontratação, total, sob pena de rescisão e cominação da penalidade aplicável à espécie, de pleno direito, independente de 
notificação judicial. Poderá ocorrer a subcontratação parcial, desde que aprovada pela Contratante. 

 
10.2-  A CONTRATADA responde pela execução integral do objeto, ainda que haja subcontratação. 
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10.2.1- A(s) subcontratação(ões), previstas no item acima, não exime(m) a CONTRATADA das responsabilidades técnicas, 
legais e contratuais, sendo certo que não há qualquer relação jurídica entre a CONTRATANTE e a(s) subcontratada(s). 

 
10.2.2- Os pagamentos serão efetuados exclusivamente para a CONTRATADA, ainda que haja subcontratação.  

 
10.3-  A Contratada responderá pelos danos causados diretamente à Contratante, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do   

Contrato. 
 
10.4- Optando pela subcontratação, e sendo está autorizada formalmente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar à 

Fiscalização da CONTRATANTE, antes de iniciados os serviços, a razão social da(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s), a(s) 
descrição da atividade(s) a ser(em) executada(s) pela(s) mesma(s), a relação de empregados desta(s) que atuarão na obra, bem 
como quaisquer documentos julgados necessários pela CONTRATANTE para a comprovação da aptidão da(s) empresa(s) a 
ser(em) subcontratada(s), em especial atestados de capacidade técnica, que comprovem que a empresa subcontratada já 
executou serviços semelhantes, para fins de aprovação pela Contratante e/ou Fiscalização. 

 
10.5- Em caso de subcontratação, o(s) pagamento(s) devido(s) à CONTRATADA fica(m) condicionado(s) à apresentação dos 

documentos citados no subitem 6.6 deste instrumento, em nome da CONTRATADA e em nome da(s) subcontratada(s); 
 
10.6- A subcontratação, nos moldes previstos neste instrumento, somente poderá ser efetivada pela CONTRATADA após permissão e 

autorização formal (por escrito) da CONTRATANTE, sob pena de rescisão do Contrato, bem como da aplicação das penalidades 
cabíveis. 
 

10.7- A CONTRATADA deverá zelar pela qualidade e segurança da integralidade dos serviços a serem prestados, ainda que haja a 
autorização formal para a subcontratação. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1- Constituem motivos para a rescisão deste Contrato os casos enumerados, a seguir, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa: 

 
a) A contratada transferir a terceiros no todo ou em parte, os direitos decorrentes da contratação e do subsequente contrato 

a terceiros, bem como a subcontratação, total e parcial, sem prévia autorização da Fundep ou previsão no objeto da 
contratação; 

 
b) Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas durante a vigência Contratual, 

e não forem comunicadas à Fundep e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras e princípios 
disciplinadores da contratação. 

 
c) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 
d) Atraso injustificado no início na entrega ou execução contratual.  

 
e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a contratação, 

assim como as de seus superiores; 
 

f) O cometimento reiterado de faltas na contratação, registradas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
contratação, assim como as de seus superiores; 

 
g)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
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h) A dissolução da sociedade da CONTRATADA; 
   

i) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique o cumprimento das 
obrigações assumidas; 

 
j)  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela autoridade máxima da 

Fundep e exaradas no processo administrativo a que se refere a Contratação; 
 

k) A suspensão de seu fornecimento e sua execução, por ordem escrita da Fundep, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna a ou guerra, ou, ainda, por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

 
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Fundep salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

 
m)  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato; 
  
n)  Lentidão do seu cumprimento, levando a Fundep comprovar a impossibilidade da perfeita execução contratual, nos prazos 

estipulados; 
 
o)  Paralisação da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação à Fundep.  
 

11.2- A rescisão do Contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da Fundep, a 
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas, até a 
completa indenização dos danos. 

 
11.3-  A rescisão contratual não retirará da contratante o direito de cobrar da contratada a multa estabelecida neste instrumento. 
 
11.4- A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Fundep, notificando-se à CONTRATADA com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação formal, período em que a CONTRATADA poderá exercer o contraditório e 
sua defesa relativamente à rescisão contratual, sendo:  

 
a) Amigável, por acordo entre as partes, caso haja conveniência para a Fundep, reduzida a termo de processo administrativo. 

  
b) Judicial, nos termos da legislação vigente.  

 
11.4.1- A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente 

da Fundep.  
 
11.5- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, ficando assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 
 
11.6- Fica ressalvado que, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Letra “a” acima, admite-se a possibilidade da 

continuidade contratual, a critério exclusivo da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
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12.1- A CONTRATADA está obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização, pela CONTRATANTE, da execução do 
objeto do presente Contrato, por funcionários seus e/ou prepostos por ele indicados, facultando-lhes o livre acesso a todas as 
instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em 
responsabilidade por parte da CONTRATANTE, que poderá, ainda, contratar terceiros para auxiliá-la na fiscalização. 
 

12.1.1- A CONTRATADA fica obrigada a prestar todos os esclarecimentos e informações que lhe forem solicitados. 
 

12.1.2- O exercício da fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua total responsabilidade 
quanto aos serviços executados. 

 
12.2- A CONTRATANTE indica, como responsável pela fiscalização e execução deste contrato, o preposto abaixo indicado, 

que poderá ser substituído em caso de qualquer impedimento por outro profissional, cabendo ao mesmo, observada a 
natureza das questões, toda a comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 
 
12.2.1 A fiscalização do contrato, com avaliação e aprovação das entregas contratuais, será feita pela equipe composta pela 

Coordenação do Programa (Fundep), Coordenação Técnica (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT) e pela 
Subsecretaria de Inovação e Transformação Digtal - SINGECOM  

 
 Setor de Contratos da Fundep para fins de pagamentos e outros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO -   POLITICA DE INTEGRIDADE – FRAUDE -  ANTICORRUPÇÃO - LGPD  
 
13.1-   ANTINEPOTISMO 
 

13.1.1-     Ficam vedadas pela contratada a nomeação ou qualquer outra forma de pactuação para prestação de serviços de 
pessoas que apresentem relação de parentesco, conforme previsto no §2º do art. 3º da Lei 8.958/1994. 

 
13.2-  POLÍTICA DE INTEGRIDADE 
 

13.2.1-    Contratado declara que possui ciência e se responsabiliza pelo cumprimento das condições integrantes na Política de 
Integridade da Contratante, que a qualquer tempo e lugar poderá ser verificado através do link: 
http://www.fundep.ufmg.br/institucional/politica-de-integridade-fundep/  

 
13.2.2-   Declara ainda que informou e/ou informará a seus administradores, prepostos, representantes, empregados e terceiros 

a seu serviço, bem como aos de suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, de seu 
compromisso em relação ao disposto nesta cláusula, bem como tomaram medidas para que os mesmos se 
comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar em responsabilidade para a Contratante. 

 
13.2.3 Responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta cláusula, por si e suas controladas, 

controladoras e sociedades sob controle comum, seus respectivos administradores, prepostos, empregados, 
representantes e terceiros a seu serviço, no que se refere às operações e atividades previstas neste Contrato. 

 
13.2.4- Se compromete também caso venha tomar conhecimento sobre qualquer atividade em desacordo com a Política de 

Integridade mencionada acima, que irá comunicar imediatamente à Contratante, através do canal de comunicação 

indicado. 

13.3-  FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 

13.3.1- “Prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de licitação ou a execução de 

um Contrato em detrimento do CONTRATANTE;   
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13.3.2- “Prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da 

proposta) com ou sem conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis 

artificiais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos benefícios da competição livre e aberta;   

13.3.3- “Prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas 

propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de seleção ou afetar a execução de um Contrato; e) 

“Prática obstrutiva” significa:   

13.3.4- Destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para investigação ou oferecer informações 

falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle 

sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer 

parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a 

investigação; ou  

13.3.5- Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle 

de investigar e auditar. A FUNDEP aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar que o Proponente, 

diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o 

procedimento de seleção.   

13.3.6- A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 

03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção 

das medidas cabíveis.  

 
13.4-    LGPD – DA PROTEÇÃO DE DADOS 
 

13.4.1-      As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais envolvidos na confecção e necessários à execução do 
presente Contrato, única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação e 
normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), sob pena de ter que ressarcir as perdas e danos causados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
Para dirimir quaisquer questões, porventura decorrentes deste Contrato, o foro competente é o da Comarca de Belo Horizonte, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e validade. 
 
Belo Horizonte, ___ de ___________ de 2021. 
 

____________________________________________________________ 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP 

CONTRATANTE 
 
 

________________________________________________________________ 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
CPF/NOME 
 
CPF/NOME 
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     ANEXO V – MODELO TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO PRODUTO  

 

OBJETO CONTRATADO: .................... 

 

CONTRATADA: ............................ 

 

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, através da Equipe Recebedora, tendo em vista as disposições do Objeto supracitado, 
considerando, produtos 1 a 5 previstos no Termo de Referência, recebeu respectivo produto, que foram julgados em ordem, elaborados 
segundo as Normas Técnicas e exigências, consoante disposições normativas contidas no Contrato original, assinado entre as partes, 
entretanto, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 8.078/90. 
 

Em razão disto, lavra-se o presente Termo de Recebimento Definitivo, que assegura às partes, o reconhecimento do perfeito 
cumprimento de suas obrigações contratuais, no tocante ao recebimento produto xxx. 

 

Belo Horizonte, ....... de .......... de .......2021. 

 

EQUIPE FISCALIZAÇÃO: 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

CONTRATADA: 

_______________________________________ 
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