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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NC 0831-16 
 
 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS NO AMBIENTE NATURAL/ADABAS 

 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0831-16, a ITAIPU responde consultas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“O instrumento prevê o volume estimado de 4032 horas para execução durante a vigência do 
contrato que é de 24 (vinte e quatro) meses. Também é previsto que o (s) profissional(is) 
prestará (ão) serviços nas instalações físicas de ITAIPU em Curitiba. Para dimensionamento 
correto da quantidade do(s) recurso(s) alocados, existe estimativa mínima de horas mensal 
disponível para o projeto?” 
 
RESPOSTA 
Não há estimativa mínima de horas mensais. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Em nosso entendimento, o(s) profissional(is) estará(ão) a disposição integral nas instalações 
físicas da CONTRATANTE. O contrato terá uma remuneração mínima caso as OS’s solicitadas 
não atinjam o volume mínimo da jornada disponibilizada do profissional pela CONTRATADA.” 
 
RESPOSTA 
Não há previsão de remuneração mínima. A carga horária dos serviços será de oito horas 
diárias, de acordo com o subitem 5.3 das Especificações Técnicas, sem garantia de 
faturamento. 
 
 
PERGUNTA 3 
“O Pregão aceitará a participação de Consórcio?” 
 
RESPOSTA 
Não há previsão, no Caderno de Bases e Condições, de participação de empresas reunidas em 
consórcio. 
 
 
PERGUNTA 4 
“Em relação ao edital, Caderno de Base e Condições, página 2, item 1.3.2 Será considerada 
habilitada a empresa que possuir Certificado de Registro Cadastral (CRC) vigente, emitido pelo 
Cadastro de Fornecedores da ITAIPU, na modalidade de Cadastro Completo, e que apresentar 
atestado(s) ou certificado(s) de desempenho emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s), comprovando 
que a proponente desenvolveu no mínimo 1500 (mil e quinhentas) horas de desenvolvimento de 
sistemas em Natural/ADABAS, em servidor AIX (Unix), incluindo modelagem de dados, análise e 
especificação de melhorias, manutenções corretivas/evolutivas e o 



  
  Aditamento 1 

 

  
Pregão Eletrônico Nacional NC 0831-16 – Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas em Natural/Adabas 

 2

desenvolvimento/adaptação de rotinas que fazem comunicação (“interfaces”) com o SAP, com 
o NOTES e outros sistemas da plataforma AIX (Unix). 
 
Pergunta: De acordo com o objeto ora licitado e as especificações técnicas do Edital, 
entendemos que o Proponente que apresentar comprovação em no mínimo 1.500 horas de 
desenvolvimento de sistemas em Natural/ADABAS, incluindo modelagem de dados, análise e 
especificação de melhorias, manutenções corretivas/evolutivas e o 
desenvolvimento/adaptação de rotinas que fazem comunicação (“interfaces”) com outros 
sistemas, independentemente do servidor ou plataforma, possui condições de executar 
satisfatoriamente o objeto a ser contratado. 
Buscando assegurar o caráter competitivo da concorrência alinhado ao objetivo de contratar a 
proposta mais vantajosa, gostaríamos de confirmar se nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto, pois o ambiente de TI da ITAIPU é heterogêneo. Portanto, é 
necessário comprovar experiência no ambiente existente na ITAIPU, ou seja, em servidor AIX 
(Unix), incluindo modelagem de dados, análise e especificação de melhorias, manutenções 
corretivas/evolutivas e o desenvolvimento/adaptação de rotinas que fazem comunicação 
(“interfaces”) com o SAP, com o NOTES e outros sistemas da plataforma AIX (Unix). 
 
 
PERGUNTA 5 
“Em relação ao Edital, página 7, Minuta do Contrato, Capítulo X, Item PENALIDADES: 
 
CLÁUSULA 22 
I - multa moratória de 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos por cento), por dia útil de 
atraso ou por infração, calculada sobre o valor atualizado deste Contrato, 
II - multa compensatória de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor atualizado deste 
Contrato no caso de rescisão contratual. 
 
CLÁUSULA 23 
O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 
10% (dez por cento) calculado sobre o valor atualizado deste Contrato. 
 
Pergunta: Entendemos que a multa será aplicada sobre o valor da O.S.. Nosso entendimento 
está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A multa será calculada sobre o valor atualizado do Contrato. 
 
 
PERGUNTA 6 
“Em relação ao Edital, página 4, Anexo I, 5. Operacionalização dos Serviços, 5.6.4 - A emissão 
da PCS não exime a CONTRATADA da resolução de erros nos módulos afetados pelos serviços, 
detectados durante a garantia dos serviços. 
 
Pergunta: Poderiam por favor informar qual o período de garantia dos serviços que deve ser 
considerado para este Edital.” 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se ao item II deste Aditamento. 
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II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0831-16, a ITAIPU inclui o subitem 5.6.5 nas 
Especificações Técnicas, Anexo I do Caderno de Bases e Condições, com a seguinte redação: 
 
“5.6.5 A garantia referida no subitem anterior é de 6 (seis) meses contados a partir da data 
de aceitação dos serviços pela ITAIPU.” 
 
Em consequência, anexa-se ao presente Aditamento as Especificações Técnicas com a inclusão 
do dispositivo supra. 
 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0831-16. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 1º de julho de 2016 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Especificações Técnicas – Anexo I

 

 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0831-16 – Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas em Natural/Adabas 1

 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto desta Especificação Técnica os serviços técnicos especializados para o 

desenvolvimento e manutenção de sistemas no ambiente Natural/Adabas. 

 

2 DETALHAMENTO DO OBJETO 

Os serviços têm como objetivo o desenvolvimento de projetos na plataforma Natural/Adabas, a 
saber: 

� Desenvolvimento / Manutenção dos aplicativos no ambiente Natural/Adabas segundo 

metodologia, arquitetura e padrões definidos pela Superintendência de Informática; 

� Desenvolvimento e manutenção dos aplicativos Natural/Adabas em castelhano e 

português, sempre que houver exigência de ambos os idiomas;  

� Customização de código para melhoria ou correção de aplicativos no ambiente 

Natural/Adabas; 

� Suporte ao Usuário Final na utilização de aplicativos desenvolvidos em Natural/Adabas; 

� Integração das aplicações Natural/Adabas com as demais plataformas utilizadas pela 

Itaipu, adaptando rotinas que fazem comunicação ("interfaces") com o SAP. 

 

3 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO 

3.1     Natural/Adabas 

• IBM AIX 5.3 ML11 e IBM AIX 7.1 ML1. 

• Banco de Dados: ADABAS 3.3.2 

• Linguagem de Programação: Natural 6.1.1 

3.2    Notes 

• Servidor de Aplicações – Domino 9.0 

3.3    ERP SAP  

• IBM AIX 5.3 ML11 e IBM AIX 7.1 ML1. 

• Sistema integrado de gestão: MySAP ECC 6.07 

• Banco de Dados: Oracle 11G 
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4 VOLUME ESTIMADO DE HORAS 

O volume de contratação foi mensurado a partir de demandas da área Financeira e da área 

Administrativa para complementação, desenvolvimento de melhorias e manutenção dos sistemas 

ANEXO C (Faturamento e Encargos da Dívida) e CDV (Sistema de Viagens) e demais sistemas, 

desenvolvidos na plataforma Natural/Adabas. No volume de contratação estão incluídos o 

desenvolvimento e adaptação de rotinas que fazem comunicação (“interfaces”) com o SAP, com o 

NOTES e outros sistemas da plataforma AIX (Unix).  

 

Perfil Volume horas estimadas de 
atuação em Curitiba  

Serviços na plataforma 
Natural/Adabas 

4.032 

 

5. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão pactuados utilizando a Metodologia de Operacionalização de Serviços, conforme 
Anexo desta Especificação Técnica. 

5.1 Infraestrutura 

A ITAIPU disponibilizará toda a infraestrutura necessária à execução dos serviços, tais como: 
instalações físicas, móveis, telefonia e estações de trabalho, caso a Contratada não disponibilize 
notebook. 

5.2 Local de Prestação dos Serviços 

A prestação dos serviços ocorrerá nas instalações físicas de ITAIPU, em Curitiba. 

5.3 Dias e Horário de Trabalho 

Os serviços serão de 8 horas diárias, 5 (cinco) dias por semana, de segunda à sexta-feira, de 
acordo com o horário praticado pela ITAIPU em seus escritórios (8h00 às 12h00 e 13h30 às 17h30). 

Os serviços deverão ser executados considerando o calendário de dias úteis e feriados na ITAIPU. 

5.4 Ordem de Serviço (OS) 

5.4.1 A(s) etapa(s) do projeto será(ão) iniciada(s) única e exclusivamente, após emissão, pela 

ITAIPU, do documento Ordem de Serviço (OS), com a aprovação do Gestor Técnico ou Gerente de 

Projeto, da ITAIPU. 

5.4.2 Na OS será detalhado o escopo do serviço a ser executado, informando: 

• dados de identificação do projeto, etapas contratadas e descrição do serviço; 
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• responsáveis técnicos e administrativos da ITAIPU e CONTRATADA; 

• quantidade estimada do volume de trabalho e sua unidade de medida; 

• fases de projeto contratadas e o percentual de esforço da CONTRATADA; 

• valores associados a cada fase; 

• a modalidade Homem–Hora;  

• prazo de conclusão do serviço; 

• lista de produtos e a responsabilidade pela confecção (ITAIPU ou CONTRATADA); 

• cronograma de trabalho. 

5.4.3 O cronograma aprovado na OS é o documento válido para definir a entrega dos produtos. 

Qualquer alteração deverá ser acordada entre as partes e será registrada na OS. 

5.5 Planilha de Execução de Serviço (PES) 

5.5.1 A CONTRATADA poderá apresentar mensalmente, ou, em intervalos maiores, a seu critério, 

uma PES para cada OS em andamento. Nessa planilha serão identificados os serviços 

executados no período que foram homologados e o percentual de avanço de cada fase 

contratada, bem como os valores relativos ao trabalho executado. 

5.5.2 Serviços não previstos na estimativa de esforço da OS, somente poderão ser executados 

após a adequação do escopo do serviço da OS. 

5.5.3 Caso se faça necessário, será anexado à PES um cronograma atualizado do projeto que, se 

aprovado, passa a ser o cronograma oficial para acompanhamento. 

5.5.4 Na reunião semanal ou mensal de acompanhamento, as PES, com serviços já homologados, 

são apresentadas e recebem a assinatura dos Gestores Técnico e do Contrato da ITAIPU e 

do Representante da CONTRATADA.  

5.5.5 A ITAIPU deverá aceitar ou recusar as PES assinadas em até 3 (três) dias úteis, a partir da 

data de apresentação. Em caso de recusa, o documento será devolvido à CONTRATADA 

para que proceda as correções, nova coleta de assinaturas e nova apresentação. Caso não 

haja qualquer pronunciamento da ITAIPU neste prazo, considerar-se-á como aceito o 

documento apresentado. 

5.5.6 Caso não haja acordo sobre os dados da PES entre o Gestor de Contrato da ITAIPU e o 

representante da CONTRATADA, o documento será submetido à apreciação dos 
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Superintendentes de Informática da ITAIPU e, se necessário, a consideração superior, para 

deliberação.  

5.5.7 Caso haja aplicação de penalidades, a ITAIPU emitirá um Relatório de Aplicação de 

Penalidades e anexará à PES. Os valores das multas serão descontados dos valores a serem 

pagos pela PES. Não havendo emissão de PES por parte da CONTRATADA, a ITAIPU emitirá 

o Relatório de Aplicação de Penalidades e os valores serão descontados nas PES 

subsequentes ou na PCS, a critério da ITAIPU. 

5.6 Planilha de Conclusão de Serviços (PCS) 

5.6.1 A aceitação dos serviços executados pela CONTRATADA e consequente encerramento da 

OS, serão realizados através da PCS. 

5.6.2 Para assinatura da PCS será necessário cumprir as seguintes condições: 

• homologação, pela ITAIPU, de todos os produtos previstos na OS, em conformidade aos 

padrões metodológicos e de qualidade adotados; 

• recontagem do tamanho do serviço, em homem-hora, baseado no produto final; 

• aprovação de todas as PES referentes ao projeto. 

5.6.3 Com base no valor calculado da PCS (que já considera as PES emitidas), deduzidas 

eventuais penalidades aplicadas, é liberado o saldo a pagar. 

5.6.4 A emissão da PCS não exime a CONTRATADA da resolução de erros nos módulos afetados 

pelos serviços, detectados durante a garantia dos serviços. 

5.6.5 A garantia referida no subitem anterior é de 6 (seis) meses contados a partir da data de 

aceitação dos serviços pela ITAIPU. 

5.7 Reuniões 

Os serviços contratados serão acompanhados e fiscalizados pela ITAIPU através de reuniões 
programadas entre o Gestor Técnico da ITAIPU e o Representante da CONTRATADA. As decisões 
serão formalizadas em atas que ficarão no arquivo do projeto, à disposição dos interessados. As 
decisões que afetam esforço hora ou prazo da demanda serão registradas na folha de ocorrências 
da OS, sendo parte integrante desta. 

 
5.8 Medições do Serviço 

5.8.1 A medição se dará pela comprovação da realização dos serviços dentro dos prazos 

acordados. 
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5.8.2 A CONTRATADA deverá confeccionar o plano de testes unitário e realizar sua execução 

sobre a funcionalidade desenvolvida. 

5.8.3 A CONTRATADA deve entregar, junto com as funcionalidades desenvolvidas, toda a 

documentação contendo as evidências de teste. 

5.8.4 A CONTRATADA deverá confeccionar o plano de testes integrado e coordenar sua execução 

sobre a funcionalidade desenvolvida. 

5.8.5 Entende-se como Teste Integrado aquele realizado através da navegação, de forma 

progressiva e ordenada, onde seus elementos são combinados e testados para avaliação 

das suas interações entre todos os módulos envolvidos. 

5.8.6 A CONTRATADA deve entregar, junto com as funcionalidades desenvolvidas, toda a 

documentação contendo o mapeamento da navegação interna realizada e demais 

evidências do teste integrado. 

5.8.7 A CONTRATADA deve entregar a documentação da solução implementada. 

5.8.8 A CONTRATADA deve efetuar a transferência de conhecimento para a equipe de TI da 

ITAIPU, de acordo com os critérios estabelecidos na OS. 

5.8.9 A entrega formal dos serviços contratados à ITAIPU deverá ser realizada através da 

reapresentação da OS, pela CONTRATADA, identificando as informações inerentes aos 

serviços entregues, em relação ao que foi previsto/contratado. 

5.8.10 Será considerado recebido e aceito o serviço que estiver de acordo com as especificações 

e critérios estabelecidos na OS aprovados pelos gestores formais por parte da ITAIPU. 

5.8.11 Se durante o processo de recebimento de um serviço for verificado o não atendimento das 

especificações apresentadas na OS, e que se fizer necessário replanejamento e/ou 

retrabalho, os prazos poderão, a critério exclusivo da ITAIPU, serem revistos e submetidos 

à nova aprovação pela ITAIPU, ficando a CONTRATADA sujeita a penalidades previstas no 

contrato a ser firmado entre as partes. 

5.8.12 A PES é o instrumento utilizado pela ITAIPU para ateste das entregas parciais e/ou totais 

de uma Ordem de Serviço - OS, considerando os seguintes critérios: 

• Rejeitado: quando não houver o atendimento das especificações apresentadas na OS ou não 

constar de seu escopo. 

• Recebido: quando o(s) serviço(s) entregue(s) for recebido integralmente pela ITAIPU, não 

cabendo nenhum ajuste. 
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• Recebido com Ajustes: quando a ITAIPU apresentará à CONTRATADA uma relação de ajustes 

a serem realizados, com prazo para adequação negociado com a Contratada, limitado a 5 (cinco) 

dias úteis, ou, 10% (dez por cento) do prazo do serviço, o que for maior. 

5.8.13 Caso não se realizem integralmente os ajustes no prazo estabelecido, a entrega será 

considerada rejeitada e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas. 

5.8.14 O Termo de Aceite é o instrumento utilizado pela ITAIPU para ateste do serviço contratado 

e pagamento do mesmo, emitido quando todas as entregas forem recebidas, testadas e 

implantadas, a partir da autorização do gestor do sistema para entrada em produção, 

sendo pré-requisito para liberação da PCS. 

5.8.15 A CONTRATADA poderá solicitar, ainda, um prazo adicional ao estabelecido na OS, quando 

justificada e comprovada a necessidade, em função de complexidade da solução a ser 

desenvolvida, ficando a critério da ITAIPU, aceitar ou não as justificativas e o novo prazo 

apresentado pela CONTRATADA. 

5.8.16 A solicitação de prazo adicional para atendimento não justifica a suspensão do 

atendimento pela CONTRATADA e, durante o julgamento da solicitação pela ITAIPU, ficam 

mantidas as condições estipuladas para o serviço. 

5.8.17 Caso a justificativa não atenda às necessidades da ITAIPU, prevalecerá o prazo 

inicialmente estipulado. 

 

6 - ANEXO 

METODOLOGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

METODOLOGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrato:

Número da OS:

Data de Emissão:

Projeto: Sigla:

Contratada:

Descrição resumida 
do serviço:

Gestor do Contrato IB: Data e Visto:

Gerente do Projeto IB: Data e Visto:

Gestor do Contrato 
Terceirizada:

Data e Visto:

OS
Superintendência de Informática

Data Final da OS:

Total de Horas da OS:

ORDEM DE SERVIÇO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(    ) 1ª via - Fornecedor     (     ) 2ª via  - Gestor Contrato IB   (     ) 3ª via  - Gestor Técnico IB 

Valor Total da OS:

Valor da Hora:



 

__/__/____

CONTRATADA:  

PROJETO:

Descrição resumida do serviço:

 

Atividade Desenvolvedor Hh Início Término

Total 0:00

Detalhamento das atividades previstas na OS 

 SIGLA DO PROJETO:

Manutenção de SistemasCategoria das atividades

 

 

Produtos
CONTRATO

NÚMERO OS:

Superintendência de Informática DATA DE EMISSÃO:

Desenvolvimento de Sistemas

Customização de código para melhoria/correção de aplicativos 

Produto / Evidência



PES NÚMERO DA OS:

NÚMERO DA PES:

Superintendência de Informática PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DATA DE 

EMISSÃO:

CONTRATADA: 

NOME DO PROJETO: 

SERVIÇOS/PRODUTOS CONTRATADOS REALIZADO

Número do 
Serviço

Produto Data Início Data Entrega Horas
Valor Hora da 

OS
Valor a 

ser pago
Nome do Executor

Data de Entrega 
Realizada

Data de 
Aceitação

Desvio 
de Prazo

SERVIÇOS/PRODUTOS AUTORIZADOS QUE CONSUMIRAM MAIS H ORAS QUE O PREVISTO OU NÃO PREVISTOS NO ESCOPO CONT RATADO REALIZADO

Número do 
Serviço

Produto Data Início Data Entrega
Horas 

Autorizadas
Valor Hora da 

OS
Valor a 

ser Pago
Nome do Executor

Número da 
Ocorrência

Data de Entrega 
Realizada

Data de 
Aceitação

Desvio 
de Prazo

Valor da PES

Descontos:

Valor Total:

APROVAÇÕES

Gestor do Contrato IB: 

Gerente do Projeto IB: 

Gestor do Contrato Terceirizada (Fornecedor): 

(    ) 1ª via - Fornecedor     (     ) 2ª via  - Gestor Contrato IB   (     ) 3ª via  - Gestor Técnico IB

Data e Assinatura:

Data e Assinatura:

Data e Assinatura:



Contrato

Número da OS:

Data de Emissão:

Projeto: Sigla:

Contratada:

Descrição resumida 
do serviço:

Total de Horas Contratadas:
Total de Horas 

Realizadas:

Data de Entrega Prevista:
Data de Entrega 

Realizada:

DATA

Gestor do Contrato IB: Data e Ass:

Gerente do Projeto IB: Data e Ass:

Gestor do Contrato da 
Terceirizada (Fornecedor):

Data e Ass:

PLANILHA DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PCS
Superintendência de Informática

VALORES DO CONTRATO

Valor Contratado

Penalidades

Saldo a Pagar

Valor Recalculado

Valor do Contrato Pago (PES)

REGISTRO DE ALTERAÇÕES COM RELAÇÃO À OS CONTRATADA

Valores Adicionais Pagos (Não previstos)

Total do Projeto

(    ) 1ª via - Fornecedor     (     ) 2ª via  - Gestor Contrato IB   (     ) 3ª via  - Gestor Técnico IB

APROVAÇÕES



Número da 
Ocorrência

Número do 
Serviço

Produto
Data da 

Ocorrência
Descrição da Ocorrência e Justificativa Responsável V isto

Para uso EXCLUSIVO dos Gestores de Contrato da Itaipu.

OCORRÊNCIAS NA EXECUÇÃO DA OS NÚMERO DA OS




