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   NOTA  

Este Termo de Referência atende ao rol de informações previstas no Modelo de Termo de Referência da AGU e no Modelo de Termo de Referência
do SISP, embora ambos tenham tópicos (itens e subitens) com denominações diferentes, na medida do disposto nas Instruções Normativas, abaixo
relacionadas:

Os arts. 1 e 8 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019 estipulam, in verbis:

Art. 1º - As contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação - SISP serão disciplinadas por esta Instrução Normativa.(grifo nosso)

§ 2º, Art. 1º - As contratações de soluções de TIC devem atender às normas específicas dispostas
no ANEXO e observar os guias, manuais e modelos publicados pelo Órgão Central do SISP.
(grifo nosso)

O art. 29 da Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017 estipula, in verbis:

Art. 29 - Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência e
Projetos Básicos da Advocacia-Geral União, observadas as diretrizes dispostas no Anexo V .

§ 1º - Quando o órgão ou entidade não utilizar os modelos de que trata o caput, ou utilizá-los com
alterações, deverá apresentar as devidas justificativas, anexando-as aos autos.

O objeto desta contratação é uma solução de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, e portanto, se enquadra perfeitamente no art. 1º da
Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019 e no § 2º deste artigo, o que nos levou a utilizar o Modelo de Termo de Referência do SISP
(disponível em https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao) sem prejuízo ao rol de informações
constantes no Modelo de Termo de Referência da AGU (disponível em https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/714620), no que
couber a referida contratação.

Este nota foi inserida para atender o disposto no § 1º do art. 29 da Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017 no sentido de justificar a
inclusão de um item não previsto no Modelo de Termo de Referência da AGU.

 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a aquisição de licenças de direito de uso de softwares prontos profissionais de desenho vetorial para design
gráfico, softwares prontos de sistema operacional para servidores de rede nas plataformas Windows, softwares prontos para desenvolvimento, administração e
monitoramento de banco de dados Oracle e software prontos IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) para desenvolvedores de programas de softwares, de acordo
com as condições, quantidades e especificações técnicas deste Termo de Referência e seus Anexos.
 

Lote Item  Part Number PRODUTO           Código
CATMAT/CATSER Quantidade

Métrica
ou
Unidade

Valor Máximo
Unitário Valo

  1
  1 65297750BC02A 12 Aquisição de licenças de uso do pacote completo do software CREATIVE CLOUD

FOR TEAMS ALL APPS ALL  por subscrição pelo prazo de 48 meses   13 Unidade   R$   R$

  2 65233390BC01A12 Aquisição de licenças de uso do pacote completo do software ACROBAT PRO DC 
por subscrição pelo prazo de 48 meses   4 Unidade   R$   R$

  2   3 LCCDGS2019EN T1 Aquisição de licenças de uso perpétuas do pacote completo do software CorelDRAW
Graphics Suite   6 Unidade   R$   R$

  3   4 C1RK1-
WW1762T727

Subscrição de licenças de uso do pacote completo do software AUTOCAD
INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS por subscrição pelo prazo de 36 meses   10 Unidade   R$   R$

  4

  5 AAA-04143 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software VISUAL STUDIO
PROFESSIONAL PER USER SOFTWARE LICENSE   10 Unidade   R$   R$

  6 AAA-28634 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
STANDARD PER 2 CORE LICENSES   176 Unidade   R$   R$

  7 9EA-01045 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
DATACENTER PER 2 CORE   60 Unidade   R$   R$

  8  AAA-03786 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
PER USER CLIENT ACCESS LICENSE   2.700 Unidade   R$   R$

  5
  9  Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software FOGLIGHT FOR

CROSS-PLATFORM DATABASES   1 Unidade   R$   R$

 10 DVB-TODPK Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software TOAD FOR ORACLE
DEVELOPMENT SUITE   1 Unidade   R$   R$

 

https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/714620
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao
https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/714620
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659


2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC
2.1. Bens e serviços que compõem a solução
 

Lote Item Part Number PRODUTO Código
CATMAT/CATSER Quantidade

Métrica
ou
Unidade

1
1 65297750BC02A

12
Aquisição de licenças de uso do pacote completo do software CREATIVE
CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL  por subscrição pelo prazo de 48 meses 2750-2 13 Unidade

2 65233390BC01A12 Aquisição de licenças de uso do pacote completo do software ACROBAT PRO
DC  por subscrição pelo prazo de 48 meses 2750-2 4 Unidade

2 3 LCCDGS2019EN
T1

Aquisição de licenças de uso perpétuas do pacote completo do software
CorelDRAW Graphics Suite 2750-2 6 Unidade

3 4 C1RK1-
WW1762T727

Subscrição de licenças de uso do pacote completo do software AUTOCAD
INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS por subscrição pelo prazo de 36
meses

2750-2 10 Unidade

4

5 AAA-04143 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software VISUAL STUDIO
PROFESSIONAL PER USER SOFTWARE LICENSE 2750-2 10 Unidade

6 AAA-28634 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS
SERVER STANDARD PER 2 CORE LICENSES 2750-2 176 Unidade

7 9EA-01045 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS
SERVER DATACENTER PER 2 CORE 2750-2 60 Unidade

8  AAA-03786 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS
SERVER PER USER CLIENT ACCESS LICENSE 2750-2 2.700 Unidade

5
9  Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software FOGLIGHT FOR

CROSS-PLATFORM DATABASES 2750-2 1 Unidade

10 DVB-TODPK Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software TOAD FOR
ORACLE DEVELOPMENT SUITE 2750-2 1 Unidade

 
2.1.1. A presente contratação visa a atender as necessidades de diversas áreas do INCA, identificadas durante a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC) 2018-2019, a saber:
2.1.1.1. Áreas Administrativas (Direção Geral, Coordenação de Ensino, Coordenação de Administração Geral, Serviço de Comunicação Social, Coordenação de Prevenção e
Vigilância) - aquisição de um conjunto de softwares profissionais de desenho vetorial para design gráfico que facilite o processo de criação de ações de comunicação interna
e externa, incluindo a produção de publicações e materiais audiovisuais, e que sejam capazes de realizar, pelo menos:
2.1.1.1.1. A produção e o tratamento vetorial de imagens, layouts de páginas, ilustrações e logotipos.
2.1.1.1.2. A edição de desenhos, fotos, tipografias, vídeos e áudios.
2.1.1.1.3. A produção e o tratamento vetorial de materiais de marketing internos.
2.1.1.1.4. A criação de personagens e de design de animação.
2.1.1.1.5. O desenvolvimento de animações.
2.1.1.1.6. A diagramação de publicações.
2.1.1.1.7.  O desenvolvimento de identidade visual para eventos, dentre outros tantos.

 

2.1.1.2. CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL
2.1.1.2.1. Licença de uso desenvolvida e oferecida comercialmente pela Adobe Inc. Corporation (https://www.adobe.com/br/creativecloud.html) que dá direito a utilização de
um conjunto de mais de 20 aplicativos e serviços para desktop e dispositivos móveis para fotografia, design, vídeo, Web, experiência do usuário, incluindo o Photoshop, o InDesign
e o Premiere Rush, dentre outros.
2.1.1.2.2. A solução deve contemplar os seguintes itens:
2.1.1.2.2.1. Photoshop CC
2.1.1.2.2.2. Illustrator CC
2.1.1.2.2.3. InDesign CC
2.1.1.2.2.4. Dreamweaver CC

2.1.1.2.2.5. Aer Effects CC
2.1.1.2.2.6. Adobe Premiere Pro CC
2.1.1.2.2.7. Acrobat XI Pro
2.1.1.2.2.8. Lightroom
2.1.1.2.2.9. Adobe Muse CC
2.1.1.2.2.10. Adobe Audion CC
2.1.1.2.2.11. Prelude CC
2.1.1.2.2.12. SpeedGrade CC
2.1.1.2.2.13. Bridge CC
2.1.1.2.2.14. Fireworks
2.1.1.2.2.15. Flash
2.1.1.2.2.16. Builder
2.1.1.2.2.17. Premium
2.1.1.2.2.18. Flash Professional CC
2.1.1.2.2.19. Edge Animate CC
 
2.1.1.3. CorelDRAW Graphics Suite 
2.1.1.3.1. Licença de uso desenvolvida e oferecida comercialmente pela Corel Corporation (https://www.coreldraw.com/br/product/coreldraw/) que dá direito a utilização do
software profissional de design gráfico para Windows.
2.1.1.4. AUTOCAD INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS  

https://www.adobe.com/br/creativecloud.html?promoid=NGWGRLB2&mv=other
https://www.coreldraw.com/br/product/coreldraw/


2.1.1.4.1. Licença de uso desenvolvida e oferecida comercialmente pela Autodesk Inc. Corporation (https://www.autodesk.com.br/products/autocad) que dá direito a utilização
do software profissional AutoCAD (projeto auxiliado por computador) for Windows ou AutoCAD for Mac para a criação de desenhos 2D e 3D precisos, além de conjuntos de
ferramentas específicos do setor de arquitetura, engenharia mecânica, projeto elétrico, dentre outros: AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD
Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D e AutoCAD Raster Design (somente Windows) e dos aplicativos Web e móveis do AutoCAD.
 
2.1.1.5. Área de Recursos Tecnológicos do Serviço de Tecnologia da Informação - aquisição softwares para servidores de rede do ambiente de produção
na plataforma Windows e software para gerenciamento de banco de dados nas plataformas SQL Server, Mysql, Oracle e Postgresql, visando manter a disponibilidade de
diversos sistemas críticos e implementar rapidamente novas soluções que aumentem a agilidade, a capacidade de adaptação, a otimização de custos e a melhoria dos serviços
prestados, de forma continuada,  aos seus clientes e usuários.
2.1.1.5.1. WINDOWS SERVER STANDARD PER 2 CORE    LICENSE
2.1.1.5.1.1. Licença de uso desenvolvida e oferecida comercialmente pela Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license) que dá
direito a instalação e a utilização das funcionalidades do sistema operacional Windows Servers Standard para ambientes físicos ou minimamente virtualizados que une os ambientes
locais, adicionando camadas adicionais de segurança e ajudando a modernizar os aplicativos e a infraestrutura.
2.1.1.5.2. WINDOWS SERVER DATACENTER PER 2 CORE    
2.1.1.5.2.1. Licença de uso desenvolvida e oferecida comercialmente pela Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license) que dá
direito a instalação e a utilização das funcionalidades do sistema operacional Windows Servers Datacenter para ambientes de nuvem altamente virtualizados, sejam eles híbridos ou
privados, inclui Máquinas Virtuais Blindadas, rede definida por software, Storage Spaces Direct e Storage Replica.
2.1.1.5.3. WINDOWS SERVER PER USER CLIENT ACCESS LICENSE 
2.1.1.5.3.1. Licença de uso desenvolvida e oferecida comercialmente pela Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license) que dá
direito a cada usuário de rede a acessar os serviços de um servidor Windows Server, como armazenamento ou impressão de arquivos, independentemente do número de dispositivos
que eles usam para esse acesso.
2.1.1.5.4. FOGLIGHT FOR CROSS-PLATFORM DATABASES 
2.1.1.5.4.1. Solução modular desenvolvida e oferecida comercialmente pela Quest Software Inc. (https://www.quest.com/toad/), que permite melhorar proativamente e o
desempenho do banco de dados e aumentar a visibilidade, monitorando todos os seus diversos bancos de dados centralmente, através de um único console, independentemente de
quais plataformas de banco de dados são usadas, incluindo alertas, diagnósticos, análises de desempenho.
2.1.1.5.4.2. A solução deve contemplar os seguintes itens:
2.1.1.5.4.2.1. FFA-FOG-PB           FOGLIGHT SERVER FOR FSM LICENSE/24X7 MAINT
2.1.1.5.4.2.2. SFA-FOG-PB-247    Foglight for Oracle PI Edition (24x7)
2.1.1.5.4.2.3. SPI-FOG-PB           Foglight for SQL Server Perf. Invest. Edition (24x7)
2.1.1.5.4.2.4. DPT-FOG-PB-247   FOGLIGHT FOR POSTGRESQL PER NAMED INSTANCE (MIN PURCHASE QTY 2) LICENSE/24X7 MAINT
2.1.1.5.4.2.5. ESC-FOGPB-247   FOGLIGHT FOR MYSQL PER NAMED INSTANCE (MIN PURCHASE QTY 2) LICENSE/24X7 MAINT
2.1.1.5.4.2.6. APSIMPSRV          Instalação, Configuração e Transferência de conhecimento do Foglight
2.1.1.5.5. TOAD FOR ORACLE DEVELOPMENT SUITE
2.1.1.5.5.1. Solução de produtividade desenvolvida e oferecida comercialmente pela Quest Software Inc. (https://www.quest.com/toad/) para o desenvolvimento e a
administração de banco de dados Oracle®, destinada a desenvolvedores que simplifica o fluxo de trabalho, ajudando a reduzir defeitos de código e aprimoramento da qualidade e
do desempenho de código ao mesmo tempo em que encoraja a cooperação de equipes.
 
2.1.1.6. Área de Desenvolvimento de Sistemas do Serviço de Tecnologia da Informação - aquisição de uma IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) completa com
ferramentas fáceis de usar para desenvolvedores de programas de softwares com um editor de código multiplataforma que permita a integração de aplicativos, suporte
internamente de forma nativa diversas linguagens de programação (como JavaScript, TypeScript, Node.js, C ++, C #, Java, Python, PHP e Go) e abranja todas as etapas
do processo de desenvolvimento, do design inicial à implantação final, incluindo codificação, compilação, depuração, testes e implantação nas plataforma Android, iOS,
Mac, Windows, Web e nuvem.
2.1.1.6.1. VISUAL STUDIO PROFESSIONAL PER USER SOFTWARE LICENSE
2.1.1.6.1.1. Licença de uso desenvolvida e oferecida comercialmente pela Microsoft (https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/vs/professional/) que dá direito a cada usuário de
utilizar ferramentas e serviços profissionais para desenvolvedores individuais ou pequenas equipes. Ambiente de desenvolvimento integrado para direcionar qualquer aplicativo,
qualquer linguagem, qualquer plataforma.
 
2.1.2. Considerando que o apoio tecnológico das ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é fundamental para o cumprimento das atribuições do
INCA, especialmente no que tange ao alcance de eficiência e efetividade nas suas ações, se faz necessária a atualização destes softwares.
 
2.1.3. O atendimento das necessidades supracitadas se dará através do provimento de serviços pela CONTRATADA, observando o quantitativo descrito acima neste
TERMO DE REFERÊNCIA e conforme as características e condições abaixo relacionadas, cujos itens estão divididos da seguinte forma:
2.1.3.1. Itens 1, 2 e 4: Envolvem a aquisição de licenças de uso do pacote completo do software por subscrição (cessão temporária de direito de uso) pelo prazo de 48 meses
(itens 1 e 2) e 36 meses (item 4), por usuário, cobertos por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação, sem serviços agregados (serviços de atualização de versão,
manutenção e suporte técnico), fornecidos de acordo com as normas técnicas vigentes, obrigatoriamente originais e acompanhadas de mídia original do fabricante, na última versão
disponível, no idioma Português do Brasil (pt-BR, com exceção de termos técnicos usuais que poderão ser apresentados em língua estrangeira), incluindo no que couber
toda a documentação técnica original, completa e atualizada disponibilizada em meio eletrônico referentes a estes (todos os manuais, certificados de garantia, guias de instalação e
documentos técnicos necessários à sua instalação e ao seu uso e operação) e totalmente compatível com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional ou superior
32/64 bits, na forma de serviços continuados não presenciais, em regime de empreitada por preço global, remunerados segundo o descrito no item 7.5 (Do Pagamento). 
2.1.4. Itens 3 e 5: Envolvem a aquisição de licenças de uso perpétuas (direito de uso por tempo indeterminado) do pacote completo do software, por usuário, cobertos por
garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação, sem serviços agregados (serviços de atualização de versão, manutenção e suporte técnico), fornecidos de acordo com as
normas técnicas vigentes, obrigatoriamente originais e acompanhadas de mídia original do fabricante, na última versão disponível, no idioma Português do Brasil (pt-BR, com
exceção de termos técnicos usuais que poderão ser apresentados em língua estrangeira), incluindo no que couber toda a documentação técnica original, completa e
atualizada disponibilizada em meio eletrônico referentes a estes (todos os manuais, certificados de garantia, guias de instalação e documentos técnicos necessários à sua instalação e
ao seu uso e operação) e totalmente compatível com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional ou superior 32/64 bits, na forma de serviços continuados não
presenciais, em regime de empreitada por preço global, remunerados segundo o descrito no item 7.5 (Do Pagamento).
2.1.5. Itens 6, 7, 8, 9 e 10: Envolvem a aquisição de licenças de uso perpétuas (direito de uso por tempo indeterminado) do pacote completo do software, cobertos por
garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação, sem serviços agregados (serviços de atualização de versão, manutenção e suporte técnico), fornecidos de acordo com as
normas técnicas vigentes, obrigatoriamente originais e acompanhadas de mídia original do fabricante, na última versão disponível, incluindo no que couber
toda a documentação técnica original, completa e atualizada disponibilizada em meio eletrônico referentes a estes (todos os manuais, certificados de garantia, guias de instalação e
documentos técnicos necessários à sua instalação e ao seu uso e operação), na forma de serviços continuados não presenciais, em regime de empreitada por preço global,
remunerados segundo o descrito no item 7.5 (Do Pagamento).
2.1.6. A cobertura por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação supracitada deve atender ao disposto no Art. 69 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, o qual
estipula que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o OBJETO do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
2.1.7. Os itens que compõem o objeto da contratação, relacionados na tabela acima, no que couber, compreendem todas as LICENÇAS (chaves de ativação ou códigos de
acesso, senhas, números de identificação, série e demais informações e meios necessários a identificação, ativação, instalação, reinstalação e operação do produto)
ou INSTALADORES (softwares para instalação), ambos em conjunto com todas os softwares que venham a compor o pacote completo e em sua última versão (a menos que esteja

https://www.autodesk.com.br/products/autocad
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license
https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/vs/professional/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


informada na tabela de especificação a versão do produto) para uso em computadores das linhas PCs/MACs, que podem ser fornecidos em mídia, ou link para download. Quando
fornecidos em mídia, deverão ser entregues em caixas lacradas pelo fabricante, não sendo aceitas caixas violadas.
2.1.8. Os itens deverão ser fornecidos no idioma Português do Brasil, apenas sendo aceitas versões exclusivamente em inglês quando inexistir a versão em português.
2.1.9. A CONTRATADA deverá manter registro de todas as licenças fornecidas ao CONTRATANTE, devendo, a qualquer tempo, ou quando solicitada formalmente, ser
capaz de prover todos os dados, números de licenças, registros ou informações necessárias à instalação, pré-instalação, recuperação de instalação e interação com o fabricante.
2.1.10. O documento de licenciamento referente a cada item do OBJETO deverá ser entregue em sua versão oficial do fornecedor (não sendo aceito cópia deste), uma
que será considerado como comprovante de detenção do produto pelo CONTRATANTE.
2.1.11. Cada um dos softwares descritos nos itens poderá possuir uma mídia de instalação original (CD ou DVD) e/ou usuário e senha de acesso ao site do fabricante para
download da imagem de instalação original, para cada aquisição.
2.1.12. O detalhamento das especificações dos itens deste TERMO DE REFERÊNCIA, figuram nos ESTUDO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO.
 
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do OBJETO descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA,
o licitante deverá obedecer a este último.
2.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.
2.4. Acerca da DIVISÃO DA LICITAÇÃO EM LOTES, o  art. 8º, caput, do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 destaca, in verbis:

"O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços".

2.4.1. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela acima descrita, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem
de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
 
2.5. Não enquadramento ao Sistema de Registro de Preços (SRP):
2.5.1. Sobre a possibilidade de registro de preços, o  Art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 destaca, in verbis:

“Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.”

2.5.2. Entende-se que o Sistema de Registro de Preços (SRP) não é permanente à contratação em tela, uma vez que:
2.5.2.1. Prevê-se apenas uma única contratação.
2.5.2.2. Prevê a entrega pelos bens e serviços será única, e não parcelada.
2.5.2.3. Não se identifica claramente a conveniência de aquisição junto a mais de um órgão, ou para atender a programa de governo. 
2.5.2.4. Sabe-se com exatidão o quantitativo a ser demandado à CONTRATADA. 
 
3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
3.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Estudos Preliminares, apêndice desse Termo de Referência.
3.1.1. Contextualização e Justificativa da Contratação
3.1.1.1. Contextualização
3.1.1.1.1. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão do Ministério da Saúde (MS), vinculado à Secretaria de Atenção à Saúde, auxiliar no desenvolvimento e
coordenação de ações integradas para a prevenção e controle do câncer no Brasil. Tais ações são de caráter multidisciplinar e têm como objetivo reduzir a incidência e mortalidade
causada pelo câncer no Brasil.
3.1.1.1.2. Nos últimos anos a Tecnologia da Informação tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução das principais atividades nos órgãos públicos incluindo
também as do INCA.
3.1.1.1.3. O Serviço de Tecnologia da Informação (SETI) tem como missão prover soluções e serviços de TIC para os diversos setores do INCA, a fim de alcançar seus
objetivos institucionais.
3.1.1.1.4. O Serviço de Tecnologia da Informação (SETI), no cumprimento de sua missão institucional, é responsável por prover soluções e serviços de TIC para as diversas
áreas institucionais e por garantir os acordos de nível de serviço estabelecidos para o funcionamento ininterrupto do portfólio de soluções de tecnologia disponibilizado no INCA,
em face dos requerimentos próprios da atuação na prevenção e controle do câncer no Brasil, e pelos graves transtornos aos pacientes e a população assistida pela Instituição em caso
de interrupção dos serviços de TIC.
3.1.1.1.5. A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores já que a interrupção da prestação dos serviços públicos tem potencial
de causar transtornos graves aos administrados. Por outro lado, a necessidade de expansão dos serviços é uma demanda latente do instituto.
3.1.1.1.6. Tendo em vista que esta instituição tem um grande impacto quanto a saúde pública, qualquer inoperância pode causar um agrave na continuidade de procedimentos
que estão correlacionados diretamente e indiretamente a saúde pública.
 
3.1.1.2. Justificativa da Contratação
3.1.1.2.1. Conforme as alternativas identificados no documento ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, foi levantado como mais vantajoso para a Administração a Alternativa 1: 
"AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE ATRAVÉS DE PREGÃO", uma vez que esta alternativa atende melhor e de forma plena
no momento os requisitos técnicos e às demandas dos usuários da solução.
3.1.1.2.2. A contratação destina-se a atualização dos softwares que atendem ao parque tecnológico de TIC do INCA, aproveitando-se a infraestrutura de TIC e ativos já
existentes neste:
3.1.1.2.2.1. No caso dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, para promover uma acentuada evolução tecnológica que permite a ampliação da capacidade de resposta das diversas áreas
administrativas frente as novas demandas e as políticas definidas pelo INCA e, por consequência, otimização da prestação de serviços e no atendimento a seus projetos e o
desenvolvimento de suas iniciativas estratégicas, auxiliando na transparência e no atingimento dos objetivos propostos. Além disso, maximiza ganhos significativos na otimização
da produtividade das equipes e na sua respectiva agilidade para o desenvolvimento de conteúdos e materiais de comunicação, com resultados diretos para o fortalecimento da
imagem do INCA e na, consequente, melhoria da percepção de qualidade e da produtividade no produto final entregue ao o usuário final.
3.1.1.2.2.2. No caso dos itens 6, 7, 8, 9 e 10, para garantir a Sustentabilidade e a Manutenção do Ambiente Operacional Atual, definido no PDTIC/INCA, Item 4 - Estratégias
para o Futuro/Objetivos e Metas e registrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).
3.1.1.2.3. O Plano Diretor da Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) delineia estratégias para o planejamento e execução da política de Tecnologia da Informação
do INCA com o objetivo de desenvolver e manter a infraestrutura e a arquitetura de informações necessárias para apoiar as tomadas de decisão e automação dos processos de
trabalho nas áreas de administração, prevenção, assistência, ensino e pesquisa.
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3.1.1.2.4. Os usuários desses softwares possuem domínio no seu uso dentro do contexto do INCA, pois atende plenamente os requisitos de produtividade, criação e usabilidade.
3.1.1.2.5. Os referidos produtos possuem ampla utilização e reputação no mercado de Tecnologia da Informação. É sabido também que os softwares apresentados demonstram
uma eficiência e desempenho muito superior aos similares, agilizando, reduzindo custos e minimizando o trabalho a ser executado, possuindo uma larga base de documentação e
suporte, trazendo segurança ao INCA, na manutenção do uso destes produtos.
3.1.1.2.6. Pelo exposto, conclui-se que é essencial a renovação e a aquisição de novas licenças para suprir as demandas das áreas, em relação às licenças desatualizadas e as
novas demandas de servidores que necessitam dos softwares para melhor o desempenho de suas atividades, tornando-se necessária a contratação de empresa, para fornecimento de
licenças de uso dos referidos softwares, garantindo a atualização e manutenção destes produtos, pelos períodos e quantidades especificados neste presente TERMO DE
REFERÊNCIA, de modo a não comprometer a continuidade do serviços prestados pelas áreas solicitantes.
 
3.1.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais
3.1.2.1. A contratação da solução proposta está prevista nas seguintes necessidades enumeradas no Plano Estratégico Institucional e na Estratégia de Governança Digital:
 

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS

ID Objetivos Estratégicos 2018-2019

OE-INCA.05

Objetivos Estratégicos do INCA:

Aprimorar processos e instrumentos de gestão, visando maior efetividade das ações para o controle do câncer.
- Apoiar os gestores do SUS na estruturação das redes de atenção, com foco nas ações de controle do câncer, de forma
a contribuir para o atendimento integral da população
- Desenvolver processos de gestão voltados para resultados e mecanismos de monitoramento e avaliação, visando
melhorar a efetividade das ações para o controle do câncer.

  

OE-TIC.06
Objetivo Estratégico da Estratégia de Governança Digital:

Promover transparência e publicidade à aplicação dos recursos públicos.

  

 
3.1.2.2. A contratação da solução proposta está prevista nas seguintes necessidades enumeradas no PDTIC:

ALINHAMENTO AO PDTIC 2018-2019

ID  Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada

A.23  Adquirir Softwares Necessários M.23  Garantir a Sustentabilidade e Manutenção do Ambiente
Operacional Atual

    

 
3.1.2.3. A contratação da solução proposta está prevista nas seguintes necessidades enumeradas no Plano Anual de Contratações:

ALINHAMENTO AO PAC 2020

Item Descrição

- Licenças de Softwares para diversas áreas do INCA

 
3.1.3. Estimativa da Demanda 
3.1.3.1. O quantitativo da demanda encontra-se relacionado no quadro apresentado no item: 2 – Bens e serviços que compõem a solução, se justificando pelo número de
servidores que utilizam diariamente estes softwares, com o propósito de cumprir sua missão institucional, bem como, maximizar e ampliar a capacidade de resposta das diversas
áreas frente as novas demandas e as políticas definidas pelo INCA.
 
3.1.4. Parcelamento da Solução de TIC
3.1.4.1. Os serviços que constituem o OBJETO desta contratação são caracterizados como serviços comuns, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, o
Decreto nº 7.174, de 12 de Maio de 2010, por possuir especificações usuais de mercado, nos termos dos referidos na legislação vigente e conforme o Acórdão 2.471/2008 – TCU –
Plenário.
3.1.4.4. A presente aquisição requer, objetivando ganho com o aproveitamento da solução e com a correta definição dos itens ofertados, que a aquisições sejam agrupadas em
LOTES, ou seja, que os itens de um mesmo LOTE sejam fornecidos por um mesmo licitante.
3.1.4.5. Considerando que cada LOTE contempla soluções de um mesmo fornecedor, estará garantida a integração, a compatibilidade e a interoperabilidade entre estas
soluções, não havendo como o licitante vencedor alegar que os produtos entregues, por serem de outros fabricantes, marcas ou modelos não permitem a interoperabilidade entre si.
O que estaria prejudicado em uma licitação com itens distintos e independentes. Cada licitante, vencedor de cada item, poderia alegar que a obrigação de integração é do outro
licitante, ficando o INCA impossibilitado de penalizar qualquer um destes.
3.1.4.6. Nesse sentido, em respeito à legislação vigente e na busca pela economicidade, optou-se por garantir a integração total da solução a partir da aquisição conjunta de
todos os itens de cada "lote".
3.1.4.7. Ressalta-se que quanto o licitante faz a cotação da solução, quanto maior a quantidade em sua composição, melhor preço ele consegue (economia de escala), e
consequentemente pode oferecer um menor preço na Licitação.
3.1.4.8. Destaca-se também, na simplificação do processo com apenas uma CONTRATADA para cada LOTE, os óbvios ganhos em termos de economia financeira e redução
de complexidade administrativa e de gestão.
3.1.4.9. A licitação em grupo consiste na reunião de itens em um mesmo LOTE, de modo que a disputa ocorra de forma global, resultando na contratação de um único
fornecedor para provimento do conjunto da solução. Do ponto de vista técnico, consideramos que todos os itens de cada lote da pretensão contratual fazem parte de uma solução
integrada – de modo que sua divisão é prejudicial ao conjunto do objeto.
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3.1.4.9.1. Do ponto de vista administrativo, no Acórdão 5301/2013 - Segunda Câmara do TCU entendeu como legítima a reunião em grupo de elementos de mesma
característica, quando a adjudicação por itens isolados onerar “o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de
controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual”, o que pode comprometer a seleção da proposta mais vantajosa. No mais, essa configuração já é
amplamente compreendida e adotada pelo mercado – sendo a contratação em grupo a forma mais comumente praticada na Administração Pública para a presente pretensão
contratual.
3.1.4.10. A adjudicação por itens, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e da Súmula/TCU 247, quando o objeto é divisível e não há prejuízo
para o conjunto a ser licitado, é obrigatória. Ademais a opção pela aquisição conjunta, e não fracionada, da solução não constitui qualquer afronta aos referidos termos.
3.1.4.10.1. O art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 destaca, in verbis:

"As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala." (grifo nosso)

3.1.4.10.2. A Súmula/TCU 247 do TCU estabelece, in verbis:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços,
compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” (grifo nosso)

 
3.1.4.10.3. O § 3º do art. nº 12 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019 da MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que recomenda, in verbis:

"A Equipe de Planejamento da Contratação avaliará, ainda, a necessidade de licitações e contratações separadas para os itens que, devido a
sua natureza, possam ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de
escala, conforme disposto no art. 23, § 1º da Lei nº 8.666, de 1993" (grifo nosso)

 
3.1.4.10.4. Tanto a disciplina legal, quanto a Súmula do TCU, indicam que a viabilidade técnica do fracionamento deve ser analisada para fins de determinar a possibilidade de
licitações distintas (ou lotes distintos na mesma licitação) do objeto que se pretende adquirir. No caso em comento, os itens licitados em cada lote envolvem uma solução integrada,
que demanda que o fornecedor tenha conhecimento sobre toda a solução proposta. Partir as aquisições, deixando a possibilidade de empresas diferentes fornecerem os
equipamentos por exemplo, é um risco enorme para a Administração Pública, pois deixará aberta a oportunidade para problemas de integração e de administração da solução
CONTRATADA.
3.1.4.10.5. Além dos óbvios ganhos em termos de economia financeira, há uma redução de complexidade administrativa e de gestão, já que uma empresa será responsável por
fornecer os itens de um mesmo lote referenciados neste Termo de Referência.
3.1.4.10.6. Corrobora-se com o Acordão do TCU 861/2013 quanto a otimização dos recursos necessários à gerencia dos contratos:

“lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação (...) O aumento da
eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência
administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela administração pública.”

 
3.1.4.10.7.   Desse modo, avaliando as características do objeto pretendido, consideramos que o agrupamento da pretensão contratual por lote é técnica e economicamente viável
sendo que sua divisão pode prejudicar o conjunto do objeto, além de gerar outros custos relacionados à coexistência de diversos contratos por item, potencializando riscos e
dificuldades na gestão técnica e administrativa de uma pluralidade de contratos autônomos.
3.1.4.10.8.   Pelo exposto, embora cada lote seja em tese divisível, há interesse técnico na manutenção da unicidade destes, uma vez que a assinatura de um pacote de licenças de
softwares prontos da mesma "família" tem a vantagem de ter um alto grau de integração os mesmos, permitindo uma maior compatibilidade de recursos, resultando em ganhos
significativos de agilidade na produção de um trabalho. Por exemplo, a facilidades para exportação de um gráfico produzido em um software de desenho vetorial para um programa
específico para diagramação ou animação.
 
3.1.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados
3.1.5.1. Atendimento das necessidades das áreas demandantes da Instituição, seguindo os objetivos estratégicos da SETI/INCA definidos no PDTIC/INCA.
3.1.5.2. Garantia do nível adequado de capacidade operacional através do provimento de recursos especializados e adequados para apoiar as atividades das áreas
demandantes da Instituição.
3.1.5.3. Ganhos significativos na otimização da produtividade das equipes e na sua respectiva agilidade para o desenvolvimento de conteúdos e materiais de comunicação,
com resultados diretos para o fortalecimento da imagem do INCA.
3.1.5.4. Viabilização da implementação de melhorias nos processos de trabalho das áreas demandantes da Instituição, buscando ampliar a conformidade com as melhores
práticas, a entrega de valor agregado no produto final e a melhoria da percepção de qualidade e da produtividade pelo usuário final.
3.1.5.5. Ampliação da capacidade de resposta das diversas áreas frente as novas demandas e as políticas definidas pelo INCA e, por consequência, otimização da prestação de
serviços e no atendimento a seus projetos e o desenvolvimento de suas iniciativas estratégicas, auxiliando na transparência e no atingimento dos objetivos propostos.
3.1.5.6. Acentuada evolução tecnológica contemplada em um conjunto de ferramentas profissionais que permitem o atendimento das diversas demandas de todo o INCA, por
exemplo, para a produção e a edição de imagens, a edição de figuras vetoriais, dentre outros tantos.
 
4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. O conjunto de características e especificações necessárias e suficientes para definir a solução de TIC a ser contratada (requisitos) foi elaborado de acordo com o
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, considerando o disposto no Art. 16 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, conforme a seguir descrito.
4.2. Requisitos de Negócio
4.2.1. Os requisitos de negócio, que independem de características tecnológicas e que definem as necessidades e os aspectos funcionais da solução de TIC são os seguintes:
4.2.1.1. Conjunto de softwares profissionais de desenho vetorial para design gráfico capazes de facilitar o processo de criação de ações de comunicação interna e externa,
incluindo a produção de publicações e materiais audiovisuais, e ainda capazes de realizar, pelo menos:
4.2.1.1.1. A produção e o tratamento vetorial de imagens, layouts de páginas, ilustrações e logotipos;
4.2.1.1.2. A edição de desenhos, fotos, tipografias, vídeos e áudios;
4.2.1.1.3. A produção e o tratamento vetorial de materiais de marketing internos;
4.2.1.1.4. A criação de personagens e de design de animação.
4.2.1.1.5. O desenvolvimento de animações;
4.2.1.1.6. A diagramação de publicações;
4.2.1.1.7. O desenvolvimento de identidade visual para eventos, dentre outros tantos.
4.2.1.2. Software IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) completa com ferramentas fáceis de usar para desenvolvedores de programas de softwares com um editor
de código multiplataforma que permita a integração de aplicativos, suporte internamente de forma nativa diversas linguagens de programação (como JavaScript, TypeScript,
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Node.js, C ++, C #, Java, Python, PHP e Go) e abranja todas as etapas do processo de desenvolvimento, do design inicial à implantação final, incluindo codificação, compilação,
depuração, testes e implantação nas plataforma Android, iOS, Mac, Windows, Web e nuvem.
4.2.1.3. Softwares para servidores de rede do ambiente de produção na plataforma Windows e software para gerenciamento de banco de dados nas plataformas SQL Server,
Mysql, Oracle e Postgresql, visando manter a disponibilidade de diversos sistemas críticos e implementar rapidamente novas soluções que aumentem a agilidade, a capacidade de
adaptação, a otimização de custos e a melhoria dos serviços prestados, de forma continuada,  aos seus clientes e usuários.
 
4.3. Requisitos de Capacitação
4.3.1. Considerando as características da solução a ser contratada não existem requisitos de capacitação aplicáveis, que definam a necessidade de treinamento, o local a ser
realizado, a carga horária, materiais didáticos, o ambiente tecnológico dos treinamentos a serem ministrados, os perfis dos instrutores ou qualquer outro.
4.3.2. Igualmente, não existem requisitos aplicáveis, que reflitam a necessidade do fornecedor realizar treinamento e capacitação de usuários internos e/ou da equipe técnica
do requisitante nas soluções entregues.
 
4.4. Requisitos Legais
4.4.1. A CONTRATADA deve observar o cumprimento de todas as leis e normas aplicáveis ao OBJETO, em especial atenção àquelas relacionadas ao pagamento das
obrigações empresariais relacionadas à encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários.
 
4.5. Requisitos de Manutenção
4.5.1. A CONTRATADA deverá prestar a GARANTIA TÉCNICA dos produtos/serviços entregues durante todo o período de vigência do CONTRATO (incluindo as
eventuais prorrogações contratuais).
4.5.1.1. O prazo será contado a partir do aceite definitivo do produto, o que engloba todos os seus entregáveis.
4.5.1.1.1. Por entregáveis entendem-se TODO E QUALQUER produto e/ou artefato entregue na execução dos serviços que se faça necessário a perfeita instalação e
execução da solução de software adquirida pelo CONTRATANTE. 
4.5.1.2. O atendimento de demandas de GARANTIA TÉCNICA não é remunerável.
4.5.2. A identificação e a comunicação de defeitos dos produtos deverão ser efetuadas dentro do período de GARANTIA TÉCNICA, devendo a totalidade dos defeitos
reportados pela CONTRATANTE ser corrigida pela CONTRATADA, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, ainda que a conclusão do serviço extrapole o período da
GARANTIA TÉCNICA.
4.5.3. Para o caso de eventuais defeitos introduzidos pelas manutenções corretivas previstas no item anterior, mesmo os apresentados em outras partes da solução de
software, serão aplicados os mesmos critérios quanto à garantia e à correção.
4.5.4. A CONTRATADA também responderá pela reparação dos danos causados ao CONTRATANTE devido aos defeitos nos produtos, se for o caso.
4.5.5. Considerando as características da solução a ser contratada não existem requisitos de manutenção preventiva, evolutiva e adaptativa aplicáveis.
 
4.6. Requisitos Temporais
4.6.1. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços mediante o recebimento da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO / ORDEM DE
FORNECIMENTO formalizada pelo CONTRATANTE. após a assinatura do CONTRATO, em remessa única, no seguinte endereço do Serviço de Tecnologia da Informação
(SETI) do INCA: Rua do Resende, 195 – Centro, CEP 20231-091, Rio de Janeiro/RJ, ou em outro endereço designado pelo INCA, dentro da cidade do Rio de Janeiro.
4.6.2. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e tempestivamente ao CONTRATANTE quaisquer fatores que possam afetar a execução do serviço impactando
prazos, custos ou a qualidade do produto a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela ou pelo CONTRATANTE, antecipadamente à ocorrência dos efeitos. O prazo
de execução poderá ser suspenso até que o fator que deu causa ao atraso seja sanado, a suspensão só será iniciada após a autorização do CONTRATANTE, no caso de não
concordar com as justificativas, os prazos são reestabelecidos, desconsiderando a solicitação. A decisão de retornar o atendimento é de responsabilidade do CONTRATANTE.
 
4.7. Requisitos de Segurança
4.7.1. Considerando as características da solução a ser contratada não existem requisitos de segurança aplicáveis de forma ampla, como normas, boas práticas e políticas
que devem ser observadas na contratação e implementação da Solução de TIC.
 
4.8. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
4.8.1. Os profissionais da CONTRATADA, que venham a atuar nas dependências do CONTRATANTE, deverão trajar-se de maneira adequada ao ambiente de trabalho e
usar linguagem respeitosa e formal no trato com a Gestão e/ou Fiscalização Contratual, com os dirigentes da CONTRATANTE e seus colaboradores.
4.8.2. Os produtos gerados em função da execução contratual, bem como todas as documentações, deverão ser entregues no que couber em idioma Português do Brasil (pt-
BR), com exceção de termos técnicos usuais que poderão ser apresentados em língua estrangeira.
4.8.3. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 7 de Setembro de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14 de Setembro 2000, é vedada a oferta de produto que contenha ou
faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à
exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 7 de Setembro de 1998 , e artigo 4° da CONAMA
n° 267, de 14 de Setembro 2000 .
4.8.4. Fornecer materiais compostos no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico,biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2.17.3.
4.8.5. Acondicionar os materiais em embalagens compostas se possível por materiais recicláveis.
4.8.6. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
4.8.7. Observar as orientações referentes à sustentabilidade ambiental previstas na Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
4.8.8. No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017 e  Instrução Normativa nº 1,
de 4 de Abril de 2019  – a CONTRATADA deverá priorizar, para a execução dos serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis,
atóxicos e biodegradáveis.
4.8.9. No que couber, a CONTRATADA deverá ainda atender ao disposto no Guia Prático de Licitações Sustentáveis - 3ª Edição e em destaque ao disposto no Art. 4º
do Decreto nº 7.746, de 5 de Junho de 2012 que define as seguintes diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
4.8.9.1. Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água.
4.8.9.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.
4.8.9.3. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia.
4.8.9.4. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.
4.8.9.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.
4.8.9.6. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais.
4.8.9.7. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.   
 
4.9. Requisitos Tecnológicos
4.9.1. Da Arquitetura Tecnológica
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4.9.1.1. Desde que guardem relação com a prestação dos serviços contratados, o CONTRATANTE poderá fornecer à CONTRATADA um ou mais dos seguintes itens:
4.9.1.1.1. Acesso físico às suas dependências e/ou instalações, conforme o caso.
4.9.1.1.2. Acesso físico ou lógico às soluções de hardware e software de sua propriedade, conforme o caso.
4.9.1.2. Fica a CONTRATADA obrigada a solicitar autorização prévia por escrito ao CONTRATANTE, caso julgue necessário ter acesso a qualquer um dos itens acima
relacionados para a prestação de serviços, cabendo ao CONTRATANTE decidir a respeito do eventual atendimento à referida solicitação e, caso a julgue procedente e haja
disponibilidade destes, a posterior tomada de providências cabíveis a devida adequação destes.
4.9.1.2.1. Caberá à CONTRATADA todas providências junto ao fabricante/fornecedor e/ou detentor da propriedade intelectual da solução tecnológica quanto à ciência e/ou
autorização (se aplicável) das condições de uso do produto nas dependências do CONTRATANTE, afastando qualquer interpretação de aquisição da solução tecnológica pelo
CONTRATANTE e/ou uso não autorizado.
4.9.1.2.2. A CONTRATADA assume todos e quaisquer ônus financeiros referente às eventuais reclamações/processos judiciais de fabricantes/fornecedores da solução
tecnológica licenciada para a CONTRATADA contra o uso destas nas dependências do CONTRATANTE.
 
4.9.2. Do Projeto e da Implementação
4.9.2.1. Considerando as características da solução a ser contratada não existem requisitos de projeto e de implementação aplicáveis.
 
4.9.3. Da Implantação 
4.9.3.1. Considerando as características da solução a ser contratada não existem requisitos de implantação aplicáveis, que definam o processo de disponibilização da solução
em ambiente de produção ou qualquer outro.
 
4.9.4. Das Garantias
4.9.4.1. Garantia de execução do contrato
4.9.4.1.1. Para os Itens 1, 2 e 4, que envolvem a aquisição de licenças de uso do pacote completo do software por subscrição, Exigir-se-á da CONTRATADA uma
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos item 3 (Garantia de execução do contrato) do Anexo VII-F da Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017 e do
Art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
4.9.4.1.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO terá validade durante a execução do CONTRATO e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogação.
4.9.4.1.3. O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor total do CONTRATO, a ser restituída após sua
execução satisfatória.
4.9.4.1.4. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura
do CONTRATO, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
4.9.4.1.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar a cobertura para os
seguintes eventos:
4.9.4.1.5.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato.
4.9.4.1.5.2. Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada.
4.9.4.1.5.3. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.
4.9.4.1.5.4. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
4.9.4.1.6. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, seu valor original deverá ser recomposto
pela CONTRATADA no prazo de 96 (noventa e seis) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
4.9.4.1.7. Caso o valor do CONTRATO seja alterado, de acordo com o Art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
deverá ser complementada, no prazo de 96 (noventa e seis) horas, para que seja mantido o percentual supracitado.A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO não poderá se
vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.
4.9.4.2. Garantia técnica dos serviços contratados
4.9.4.2.1. No que couber, durante o período de GARANTIA TÉCNICA os produtos adquiridos podem contemplar ainda, desde que oferecida sem custos adicionais ao
CONTRATANTE, a disponibilização de serviço de suporte técnico do fabricante de cunho assistencial para as atividades de garantia técnica por meio da modalidade “Suporte
Padrão”, com acesso ilimitado 24x7x365 ao Portal de Suporte, quanto aos seguintes elementos de serviço:
4.9.4.2.1.1. Atualização de Software – compreende o fornecimento de novas versões dos produtos, releases e patches de correção liberadas pelo fabricante, provendo a garantia
de evolução tecnológica e funcionamento adequado do produto.
4.9.4.2.1.2. Suporte Técnico – compreende a disponibilização de uma infraestrutura de atendimento, por e-mail, telefone ou web, que envolverá todas as atividades necessárias
para garantir a operação contínua dos produtos componentes da solução.
4.9.4.2.1.3. Atendimento de Incidentes - compreende o atendimento de incidentes e a manutenção corretiva.
 
4.9.5. Da Capacitação
4.9.5.1. Considerando as características da solução a ser contratada não existem requisitos aplicáveis.
 
4.9.6. Da Experiência Profissional da Equipe
4.9.6.1. Considerando as características da solução a ser contratada não existem requisitos aplicáveis.
  
4.9.7. Da Formação da Equipe
4.9.7.1. Considerando as características da solução a ser contratada não existem requisitos aplicáveis.
 
4.9.8. Da Metodologia de Trabalho
4.9.8.1. Na execução dos serviços a CONTRATADA deve zelar pela observância às políticas, diretrizes, procedimentos, padrões e modelos para as atividades de gestão e
fiscalização de contratos e planejamento de contratações.
4.9.8.2. Também, no que couber, na execução dos serviços a CONTRATADA deve manter observância às políticas, regulamentações, especificações técnicas e orientações
definidos pelos padrões de GOVERNO FEDERAL.

ATIVIDADES INICIALMENTE PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO

 

Sequência O que? Quando? Quem? Como?
O que deve ser observado

(neste TERMO DE REFERÊNCIA)
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Sequência O que? Quando? Quem? Como?
O que deve ser observado

(neste TERMO DE REFERÊNCIA)

        1  Assinatura do
CONTRATO

 Após adjudicação do OBJETO da
licitação ao licitante vencedor

 CONTRATANTE 

 CONTRATADA
 Assinatura CONTRATO pelas
partes  

        2

 Nomeação
da EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO

 Após a assinatura do
CONTRATO  CONTRATANTE  PORTARIA

interna circunstanciada  

        3  Convocação para
REUNIÃO INICIAL

 Após a nomeação da EQUIPE
DE FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO

 CONTRATANTE

 Realização da REUNIÃO
INICIAL por opção do GESTOR
DO CONTRATO

 Mediante agendamento
formal convocatório
à CONTRATADA 

 Condições descritas no Item 6.3.1 (DA
REUNIÃO INICIAL)

        4  Realização da
REUNIÃO INICIAL

 Após a convocação para
REUNIÃO INICIAL  CONTRATANTE  Presencial

 Condições descritas no Item 6.3.1 (DA
REUNIÃO INICIAL)

7.4.7
(DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) por
não comparecer injustificadamente a qualquer
REUNIÃO agendada pelo CONTRATANTE

        5
 Emissão da ORDEM
DE INÍCIO DE
SERVIÇO

 Após a nomeação da EQUIPE
DE FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO

 Após a realização da REUNIÃO
INICIAL (quando houver)

 Por solicitação do
CONTRATANTE

 CONTRATANTE  ORDEM DE INÍCIO DE
SERVIÇO circunstanciada  

        6  Entrega do OBJETO
da contratação

 Após a emissão da ORDEM DE
INÍCIO DE SERVIÇO

 PRAZO DE ENTREGA: 5
(cinco) dias úteis

 CONTRATADA

 Comunicação por escrito
ao CONTRATANTE  

 Dentro do PRAZO DE
ENTREGA do OBJETO da
contratação

 Respeitadas as CONDIÇÕES 
DE ENTREGA

 Condições descritas no Item
4.6 (REQUISITOS TEMPORAIS)

 CONDIÇÕES DE ENTREGA

 CONDIÇÕES DE ATRASO NA
ENTREGA

 CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE ENTREGA

        7

 Recebimento
Provisório do
OBJETO da
contratação

 Após a entrega do OBJETO da
contratação pela CONTRATADA  CONTRATANTE 

  Elaboração do TERMO DE
RECEBIMENTO
PROVISÓRIO circunstanciado

 CONDIÇÕES GERAIS DE
RECEBIMENTO

 CONDIÇÕES  DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO

        8

 Verificação da
conformidade do
OBJETO da
contratação

 Após o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO  CONTRATANTE

 Conforme as CONDIÇÕES
DE REALIZAÇÃO
DOS TESTES E INSPEÇÕES

 Conforme as CONDIÇÕES DE
ACEITAÇÃO NOS TESTES E
INSPEÇÕES

 CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO
DOS TESTES E INSPEÇÕES

 CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO
NOS TESTES E INSPEÇÕES

        9
 Aceitação do
OBJETO da
contratação

 Após a verificação de
conformidade do OBJETO  CONTRATANTE

 OBJETO em conformidade com
as CONDIÇÕES
DE ACEITAÇÃO

 CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO  

       10 

Recebimento
Definitivo do
OBJETO da
contratação

 Satisfeitas as CONDIÇÕES DE
ACEITAÇÃO  CONTRATANTE

 Elaboração do TERMO DE
RECEBIMENTO INTEGRAL
DEFINITIVO circunstanciado

            ou conforme o caso

 Elaboração do TERMO DE
RECEBIMENTO PARCIAL
DEFINITIVO circunstanciado

 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO



Sequência O que? Quando? Quem? Como?
O que deve ser observado

(neste TERMO DE REFERÊNCIA)

       11

 Recolhimento e
substituição do
OBJETO da
contratação

NÃO satisfeitas as CONDIÇÕES
DE ACEITAÇÃO 

PRAZO: 5 (cinco) dias úteis após
a Rejeição do OBJETO da
contratação

 CONTRATADA

 

OBJETO em desconformidade
com as CONDIÇÕES
DE ACEITAÇÃO

 Elaboração do TERMO PARA
RECOLHIMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
INADEQUADOS OU
DEFEITUOSOS circunstanciado

 CONDIÇÕES PARA RECOLHIMENTO
E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS
INADEQUADOS OU DEFEITUOSOS

       12

 Autorização para
emissão da NOTA
FISCAL ou FATURA
do Contrato

 Após a elaboração do TERMO
DE RECEBIMENTO
INTEGRAL
DEFINITIVO circunstanciado     
   

 CONTRATANTE  Autorização formal do FISCAL
DO CONTRATO

 CONDIÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
PARA PAGAMENTO

       13  Emissão de NOTA
FISCAL ou FATURA

 Após a autorização para emissão
da NOTA FISCAL ou FATURA
do Contrato

 CONTRATADA
 NOTA FISCAL ou FATURA
emitida e entregue ao
CONTRATANTE

 

       14
 Pagamento do
OBJETO da
contratação

Após recebimento da NOTA
FISCAL ou FATURA emitida
pela CONTRATADA

 PRAZO MÁXIMO: até 30
(trinta) dias úteis

 CONTRATANTE  PARCELA ÚNICA  Condições descritas no Item 7.5 (DO
PAGAMENTO)

 
4.9.9. Da Segurança da Informação
4.9.10. Os serviços contratados deverão ser prestados em conformidade com leis, normas e diretrizes vigentes no âmbito da Administração Pública Federal relacionadas à
Segurança da Informação e Comunicações (SIC); em especial atenção ao Decreto n° 9.637, de 26 de Dezembro de 2018, à Instrução Normativa GSI/PR n° 01, de 13 de junho de
2008 (e suas normas complementares) e à Política de Segurança da Informação e Comunicações da CONTRATANTE.
4.9.11. A CONTRATADA deverá credenciar junto ao CONTRATANTE seus profissionais que venham a ser designados para prestar serviços de forma presencial, bem
como aqueles autorizados a retirar e/ou entregar documentos junto ao CONTRATANTE. Assim como deverá identificar qualquer equipamento de sua propriedade que venha a ser
instalado nas dependências do CONTRATANTE, utilizando placas de controle patrimonial, selos de segurança, etc.
4.9.11.1. Não será permitido à CONTRATADA alocar nas dependências do CONTRATANTE representantes que não atuem na execução do CONTRATO.
4.9.12. A CONTRATADA deverá comprometer-se, por si e por seus funcionários, em documento formal, a aceitar e aplicar rigorosamente todas as normas e procedimentos
de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE – inclusive com a assinatura do TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO
DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ANEXO I).
4.9.13. A CONTRATADA deverá adotar critérios adequados para o processo seletivo de profissionais que irão atuar diretamente na execução do OBJETO, com o propósito
de evitar a incorporação de perfis que possam comprometer a segurança ou credibilidade do CONTRATANTE.
4.9.14. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, com a antecedência mínima necessária, qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou
demissão de funcionários envolvidos diretamente na execução do CONTRATO, para que seja providenciada a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas,
informações e recursos do CONTRATANTE porventura colocados à disposição para realização dos serviços contratados.
 
4.10. Requisitos de Responsabilidade Empresarial
4.10.1. Nos termos do Capítulo V (arts.41 e 42) do Decreto n° 8.420, de 18 de março de 2015, é fortemente recomendável que a CONTRATADA desenvolva PROGRAMA
DE INTEGRIDADE, que consiste num conjunto de “mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva
de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacional ou estrangeira”
 
4.11. Outros Requisitos Aplicáveis
4.11.1. Considerando as características da solução a ser contratada não existem outros requisitos aplicáveis.
 
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Deveres e responsabilidades do CONTRATANTE
5.1.1. O regime jurídico desta contratação confere ao CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no Art. 58 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
5.1.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, as constantes nos Arts. 66 e 67 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, no inciso I do Art. 17 da Instrução Normativa
nº 1, de 4 de Abril de 2019 e, ainda:
5.1.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
5.1.2.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado.
5.1.2.3. Levar ao conhecimento da CONTRATADA, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto desta proposição, bem como
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no objeto pactuado, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
5.1.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA durante o prazo de vigência do CONTRATO.
5.1.2.5. Verificar e atestar as faturas da CONTRATADA.
5.1.2.6. Efetuar o pagamento devido, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas neste TERMO DE REFERÊNCIA.
5.1.2.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções administra regulamentares e contratuais cabíveis para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais.
5.1.3. Constituem obrigações do CONTRATANTE, nos termos do inciso I do Art. 17º da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019:
5.1.3.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do CONTRATO para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o disposto no Art.
29 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019.
5.1.3.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência
ou Projeto Básico, observando-se o disposto nos Arts. 18 e 32 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019.
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5.1.3.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.
5.1.3.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
5.1.3.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em CONTRATO.
5.1.3.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC.
5.1.3.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável.
5.1.3.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação
contratual, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à Administração.
5.1.4. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
TERMO DE REFERÊNCIA, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
 
5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA
5.2.1. É de responsabilidade da CONTRATADA a execução do objeto licitado, sendo vedada a subcontratação, em estreita observância da legislação vigente para
contratações públicas, as especificações técnicas e obrigações contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA e em sua PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL, além das constantes
dos Arts. 55 inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do inciso II do Art. 17 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019 assumindo-as
integralmente, bem como, seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
5.2.1.1. Manter durante toda a execução deste CONTRATO, em compatibilidade  com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, Art. 55, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alínea e do inciso II do Art. 17º da Instrução Normativa nº 1, de 4 de
Abril de 2019.
5.2.1.1.1. Na hipótese de ser constatada a inadimplência das condições contidas no item anterior, a CONTRATADA será notificada para regularização no prazo definido pelo
CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual.
5.2.1.1.2. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de
endereço, sob pena de infração contratual.
5.2.1.2. Comunicar formalmente e imediatamente ao CONTRATANTE quaisquer mudanças de endereço de correspondência e contato telefônico.
5.2.1.3. Efetuar a entrega do OBJETO, nas quantidades e padrões estabelecidos, em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no TERMO DE
REFERÊNCIA e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia.
5.2.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do OBJETO, de acordo com disposto nos Arts. 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078, de 11 de setembro de 1990).
5.2.1.5. Nos termos do Art. 68 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 manter PREPOSTO, aceito pelo CONTRATANTE, no local do serviço, para representá-lo na
execução do CONTRATO.
5.2.1.5.1. Nos termos inciso VI do Art. 2º da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, PREPOSTO é o representante da CONTRATADA, responsável por acompanhar
a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e
administrativas referentes ao andamento contratual.
5.2.1.6. Nos termos do Art. 69 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Tais ações, por parte da CONTRATADA, devem atender
ao prazo fixado no item 7.1 (Critérios de Aceitação) deste TERMO DE REFERÊNCIA.
5.2.1.7. Nos termos da alínea g do inciso II do Art. 17º da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade
mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do CONTRATO.
5.2.1.8. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação.
5.2.1.9. Fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas.
5.2.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no objeto contratual, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de
1993, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, mantidas as mesmas condições estipuladas neste TERMO DE REFERÊNCIA, sem que caiba à CONTRATADA
qualquer reclamação.
5.2.1.10.1. É facultada a supressão além dos limites acima estabelecidos mediante acordo entre as partes.
5.2.1.11. Responsabilizar-se pelo ônus e a logística da retirada e devolução dos equipamentos para realização de serviços de garantia, bem como da substituição de
equipamentos não aceitos, cabendo à CONTRATANTE a emissão de documento fiscal ou equivalente necessário ao transporte do equipamento, quando for o caso.
5.2.1.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações oriundas da contratação, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
5.2.1.13. Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas do OBJETO da contratação.
5.2.1.14. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do OBJETO.
5.2.1.15. Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possa comprometer o bom andamento das atividades do
CONTRATANTE.
5.2.1.16. Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos ou da relação mantida com o CONTRATANTE.
5.2.1.17. Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança implantados no ambiente de TIC e institucional do CONTRATANTE.
5.2.1.18. Responder, em prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, por escrito a quaisquer solicitações e/ou questionamentos do CONTRATANTE.
5.2.1.19. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
5.2.1.20. Atentar ao disposto no item 4.8 (Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais).
5.2.1.21. Da equipe técnica
5.2.1.22. Nos termos da alínea f do inciso II do Art. 17º da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, quando especificada, manter, durante a execução do contrato,
equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.
5.2.1.23. Da Fiscalização do Contrato
5.2.1.23.1. Nos termos da alínea b do inciso II do Art. 17º da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, atender prontamente quaisquer orientações e exigências da
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, inerentes à execução do OBJETO contratual.
5.2.1.23.2. Nos termos da alínea c do inciso II do Art. 17º da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, propiciar todos os meios necessários à fiscalização do
CONTRATO pelo CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária.
5.2.1.23.3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização inclusive no tocante à verificação das especificações técnicas, acatar as orientações do FISCAL DE CONTRATO,
prestando os esclarecimentos solicitados sobre o objeto contratado e sobre o atendimento das reclamações formuladas, caso ocorram, e prestando toda assistência técnica
operacional, nos devidos prazos.
5.2.1.24. Do direito de propriedade intelectual e do direitos autorais da solução de TIC
5.2.1.24.1. Nos termos item 6.1 do ANEXO VII-F (Modelo de Minuta de Contrato) da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, a depender da natureza do serviço, ceder
ao CONTRATANTE.
5.2.1.24.1.1. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
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5.2.1.24.2. A CONTRATADA deverá possuir os direitos autorais sobre os serviços, programas e base de conhecimento a serem disponibilizados, devendo comprometer-se a não
violar, direta ou indiretamente, os direitos de terceiros com observação da legislação pertinente, sobretudo a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
5.2.1.24.3. O CONTRATANTE deverá possuir os direitos autorais sobre os documentos, pareceres e/ou laudos que venham a ser gerados exclusivamente para o
CONTRATANTE em função da execução contratual.
 
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. Rotinas de Execução
6.1.1. Da execução contratual
6.1.1.1. Considerando as características da solução a ser contratada, a execução da contratual se dará, na forma prevista nos Arts. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75 e 76 da Lei nº
8.666, de 21 de Junho de 1993.
 
6.1.2. Das alterações contratuais
6.1.2.1. Nos termos da legislação em vigor, durante a fase de execução da prestação dos serviços o CONTRATO poderá ser alterado, desde que justificadamente, na forma
prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
6.1.2.1.1. As alterações contratuais devem ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, que deverá ser submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do
CONTRATANTE.
6.1.2.2. Considerando os termos do Art. 65 §1° da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, o percentual de até 25% do valor inicial atualizado do CONTRATO incidirá sobre o
valor total do GRUPO e poderá ser utilizado em um único ITEM ou, ainda, ser distribuído entre os ITENS que compõem o respectivo GRUPO, conforme determinar a necessidade
do CONTRATANTE.
 
6.1.3. Condições gerais de execução
6.1.3.1. Do local de execução
6.1.3.1.1. Os serviços poderão ser prestados tanto no ambiente da CONTRATADA (no caso de licenças de subscrição) quanto nas dependências do CONTRATANTE (no caso
de licenças perpétuas), variando a condição de acordo com os requisitos especificados.
6.1.3.1.2. Em regra, as atividades que demandem interação direta e contínua entre a equipe da CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão ser executadas presencialmente,
no ambiente do CONTRATANTE.
6.1.3.1.3. O endereço de referência para execução presencial é o Serviço de Tecnologia da Informação, localizada na Rua do Resende, 195 – Centro, CEP 20231-091, Rio de
Janeiro/RJ.
 
6.1.3.2. Dos prazos e horários de execução
6.1.3.2.1. A definição do horário de trabalho para a execução das atividades nas instalações do CONTRATANTE ocorrerá preferencialmente considerando seus horários de
expediente, ou mediante acordo entre as partes desde que atendidas as necessidades do CONTRATANTE. Assim como, de acordo com as especificações do OBJETO, para
determinadas atividades será exigida cobertura do tipo 24x7x365.
6.1.3.2.2. Como padrão e quando não especificado em contrário, considerar-se-á como dia útil o período de 10 horas úteis, no intervalo entre 8h às 18h, nos dias em que houver
expediente no CONTRATANTE.
6.1.3.2.3. No que couber, as atividades que demandarem qualquer tipo de serviço que possam gerar impacto no funcionamento do órgão e/ou de seus sistemas deverão ser
executadas prioritariamente fora do horário normal de expediente. Sendo que, todo e qualquer serviço eventualmente executado fora do horário de expediente, aos sábados,
domingos e feriados, seja no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente do CONTRATANTE, não implicarão nenhum acréscimo ou majoração nos valores devidos à
CONTRATADA.
6.1.3.2.4. Os prazos específicos, quando não fixados neste TERMO DE REFERÊNCIA, serão consignados na metodologia de trabalho e/ou na respectiva ORDEM DE
SERVIÇO. A interrupção na execução dos serviços por parte da CONTRATADA não interrompe a contagem dos prazos de execução contratual ou daqueles previstos nas
respectivas ORDENS DE SERVIÇO, salvo por motivo formalmente justificado e aceito pelo CONTRATANTE. 
 
6.1.3.3. Do provimento de recursos necessários à execução contratual 
6.1.3.3.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à prestação dos
serviços contratados.
 
6.1.3.4. Do preposto da contratada
6.1.3.4.1. Em atendimento ao disposto no Art. 68 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a CONTRATADA deverá indicar PREPOSTO (account manager), que será
responsável por acompanhar a execução do CONTRATO e atuar como interlocutor administrativo principal junto ao CONTRATANTE incumbido de receber, diligenciar,
encaminhar e responder às questões legais e administrativas referentes à execução contratual.
6.1.3.4.2. Por tratar-se de serviço de caráter eminentemente técnico, esse profissional deverá possuir formação em Nível Superior (Graduação) na área de Tecnologia da
Informação (ou áreas correlatas), em instituição regularmente habilitada, e experiência mínima de 05 (cinco) anos em acompanhamento de contratos públicos de objetos
compatíveis com os da presente contratação.
 
6.1.3.5. Eventos do período de ambientação
6.1.3.5.1. Considerando as características da solução a ser contratada, não se aplica a necessidade de período de ambientação.  
 
6.1.3.6. Procedimentos para encaminhamento e controle de solicitações
6.1.3.6.1. Considerando as características da solução a ser contratada, será emitida uma ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO para a entrega do OBJETO da contratação, não
havendo nenhum outro tipo de ORDEM DE SERVIÇO a ser emitida para tarefas específicas relacionadas a manutenção ou a evolução da solução contratada, uma vez que a
evolução desta não é parte do OBJETO da contratação.  
 
6.1.3.7. Forma de execução e acompanhamento dos serviços
6.1.3.7.1. Sem prejuízo ao demais item dispostos no TERMO DE REFERÊNCIA, a execução e o acompanhamento dos serviços atentaram os seguintes pontos:
6.1.3.7.1.1. Cumprimento das obrigações da CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no item 5.1 (Deveres e responsabilidades do CONTRATANTE) deste
TERMO DE REFERÊNCIA. 
6.1.3.7.1.2. Acompanhamento do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, em conformidade com o disposto no item 5.2 (Deveres e responsabilidades da
CONTRATADA) deste TERMO DE REFERÊNCIA.  
6.1.3.7.1.3. Execução do PLANO DE TRABALHO apresentado no item 4.9.8 (Da Metodologia de Trabalho) deste TERMO DE REFERÊNCIA.
6.1.3.7.1.4. Verificação de ocorrência das infrações administrativas de que trata o item 7.4.2 (Das Infrações Administrativas) e quando cabível, aplicação das sanções 7.4.7
(Das Sanções Administrativas).
6.1.3.7.1.5. Pagamento de obrigações contratuais nas condições dispostas no item 7.5 (Do Pagamento).
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6.1.3.7.1.6. Cumprimento do disposto no item 6 (MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO) e no item 7 (MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO).
 
6.1.3.8. Formas de transferência de conhecimento
6.1.3.8.1. Considerando as características da solução a ser contratada, não se aplica a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da solução de TIC,
prevista no Art. 35 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, inclusive pelo fato de que o OBJETO da contratação contempla uma solução pronta e não o
desenvolvimento de uma nova solução específica para a CONTRATANTE.  
 
6.1.3.9. Documentação mínima exigida
6.1.3.9.1. A CONTRATADA está obrigada a entregar toda a documentação descrita nos diversos itens do TERMO DE REFERÊNCIA, especialmente a que se refere ao
OBJETO da contratação, a relacionada no item 12 (DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR) e as previstos nos Anexos deste Termo.  
 
6.1.3.10. Procedimentos de transição e finalização do contrato
6.1.3.10.1. Considerando as características da solução a ser contratada, não se aplicam procedimentos de transição e finalização do contrato, previstos no Art. 35 da Instrução
Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, inclusive pelo fato de que o OBJETO da contratação contempla uma solução pronta e não o desenvolvimento de uma nova solução
específica para a CONTRATANTE.  
 
6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle
6.2.1. Todas os itens que fazem parte do OBJETO devem ser disponibilizados simultaneamente.
 
6.3. Mecanismos formais de comunicação
6.3.1. Da reunião inicial
6.3.1.1. Nos termos do Parágrafo Único do Art. 31 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, a cargo do GESTOR DO CONTRATO, é facultada a realização
REUNIÃO INICIAL quando se tratar de soluções compostas exclusivamente por fornecimento de bens de TIC.
6.3.1.2. Quando o  GESTOR DO CONTRATO optar por realizar a REUNIÃO INICIAL, esta realizar-se-á em conformidade com o previsto no Art. 31 da Instrução
Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019 após a assinatura do CONTRATO, por intermédio do GESTOR DO CONTRATO, mediante agendamento formal convocatório
à CONTRATADA, registrada em ATA DE REUNIÃO, contando com a participação obrigatória da EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (GESTOR DO CONTRATO,
FISCAL TÉCNICO, FISCAL REQUISITANTE e FISCAL ADMINISTRATIVO), REPRESENTANTE LEGAL da CONTRATADA e da presença em carácter opcional ou
obrigatório (definido a cargo do GESTOR DO CONTRATO) dos demais interessados por ele identificados, cuja PAUTA observará, pelo menos:
6.3.1.2.1. A presença do representante legal da CONTRATADA, que apresentará o PREPOSTO da empresa formalizado através da CARTA DE
APRESENTAÇÃO DO PREPOSTO, contendo no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como
interlocutor principal junto à CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao
andamento contratual.
6.3.1.2.2. Nos termos inciso V do Art. 18 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, a entrega, por parte da CONTRATADA, dos seguintes termos:
6.3.1.2.2.1. Apresentar o TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ANEXO I) devidamente assinado por seu
representante legal;
6.3.1.2.2.2. Apresentar o TERMO DE CIÊNCIA INDIVIDUAL DE SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ANEXO II) devidamente assinado pelo PREPOSTO e por
seus funcionários que serão diretamente envolvidos na prestação dos serviços contratados (PREPOSTO e outros funcionários diretamente envolvidos).
6.3.1.2.3. Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato.
6.3.1.2.4. Repasse à CONTRATADA de conhecimentos necessários à execução dos serviços ou ao fornecimento de bens.
6.3.1.2.5. Disponibilização de infraestrutura à CONTRATADA, quando couber.
6.3.1.3. Havendo necessidade outros assuntos de comum interesse poderão ser tratados na reunião inicial, além dos anteriormente previstos. Todas as atas de reuniões e as
comunicações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, assim como todas as demais intercorrências contratuais, positivas ou negativas, serão arquivadas em processo próprio
para fins de manutenção do histórico de gestão do CONTRATO.
 
6.3.1.4. Das obrigações da CONTRATADA quanto a REUNIÃO INICIAL
6.3.1.4.1. Apresentar seu PREPOSTO.
6.3.1.4.2. Quando aplicável, apresentar sua equipe técnica que atuará diretamente na prestação dos serviços contratados, com a respectiva documentação de comprovação de
atendimento aos perfis exigidos.
6.3.1.4.3. Apresentar o TERMO DE COMPROMISSO e o TERMO DE CIÊNCIA supracitados devidamente assinados.
6.3.1.4.4. Realizar apresentação técnica do seu processo de trabalho e das ferramentas para execução dos serviços contratados.
 
6.3.1.5. Das obrigações do CONTRATANTE quanto a REUNIÃO INICIAL
6.3.1.5.1. Alinhar a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer preferencialmente entre o CONTRATANTE e o PREPOSTO da CONTRATADA. 
6.3.1.5.2. Definir as providências necessárias para inserção da CONTRATADA no ambiente de prestação dos serviços. 
6.3.1.5.3. Definir as providências de implantação dos serviços.
6.3.1.5.4. Alinhar o entendimento e as expectativas quanto as condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca do modelos de
execução e de gestão do CONTRATO.
 
6.3.2. Das reuniões técnicas periódicas
6.3.2.1. Reuniões para avaliação técnica do andamento da execução contratual, para monitoramento dos serviços, para transferência de conhecimentos (quando aplicável) ou
outras reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo CONTRATANTE sendo obrigação da CONTRATADA atender às convocações, bem como providenciar quaisquer
correções solicitadas para eventuais problemas reportados pela CONTRATANTE.
 
6.3.3. Do esclarecimento de dúvidas da CONTRATANTE
6.3.3.1. Fica a CONTRATADA obrigada a esclarecer em tempo hábil, por meio de telefone, fax ou correio eletrônico, toda e qualquer dúvida da CONTRATANTE
relacionada aos serviços prestados.
 
6.3.4. Dos mecanismos formais comunicação
6.3.4.1. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao CONTRATANTE quaisquer fatores que possam afetar a execução do serviço impactando os prazos, os custos
ou a qualidade do produto a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela ou pelo CONTRATANTE, antecipadamente à ocorrência dos efeitos.
6.3.4.1.1. A falta dessa comunicação poderá, a critério do CONTRATANTE, implicar a não aceitação das justificativas.
6.3.4.2. O CONTRATANTE utiliza como sistema oficial de gestão de processo eletrônico o Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
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6.3.4.3. A CONTRATADA deverá se cadastrar no sistema SEI, no endereço eletrônico:
6.3.4.3.1. https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
6.3.4.3.2. Ao solicitar o cadastro, o usuário externo (fornecedor / entidade) receberá um e-mail com um rol de documentos que deverá enviar para o e-mail:
cadastrocontratossei@inca.gov.br
6.3.4.3.3. Ao receber a documentação completa do fornecedor, o cadastro será habilitado e será então ativada no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, uma conta de
usuário externo.
6.3.4.3.4. Após o cadastro e habilitação no sistema, seu(s) representante(s) estará(ão) apto(s) a assinar eletronicamente os documentos bilaterais que forem emitidos pelo
CONTRATANTE, situação que será confirmada por e-mail pelo CONTRATANTE, ao final do procedimento, caso seja concluído com  sucesso.
6.3.4.4. Em caso de dúvidas, poderá entrar em contato com o núcleo gestor do sistema pelo telefone (61) 30311825 ou email sei@cade.gov.br. Desta forma, os instrumentos
formais de comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão tramitados por meio do SEI.
6.3.4.5. A comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA se dará preferencialmente por meio de escrito, sempre que se entender necessário o registro de
ocorrência relacionada a execução do OBJETO, nas formas da tabela abaixo:

 Documento  Função  Emissor  Destinatário  Periodicidade

 Ofício  Informações
diversas  CONTRATANTE e CONTRATADA  CONTRATANTE e CONTRATADA  Sempre que necessário

 E-mail  Informações
diversas  CONTRATANTE e CONTRATADA  CONTRATANTE e CONTRATADA  Sempre que necessário

 Ordem de Serviço  Autorização para a
prestação de serviço  CONTRATANTE  CONTRATADA  Sempre que necessário

 Termo de
Recebimento
Provisório

 Recebimento
provisório dos
serviços

 CONTRATANTE  CONTRATADA  Sempre que necessário

 Termo de
Recebimento
Definitivo

Recebimento
definitivo dos
serviços

 CONTRATANTE  CONTRATADA  Sempre que necessário

 Ata de Reunião  Informações
diversas  CONTRATANTE  CONTRATADA  Sempre que necessário

 Termo de
Encerramento do
Contrato

 Encerramento
oficial do contrato  CONTRATANTE  CONTRATADA  No final do contrato

6.3.4.6. A comunicação para o serviço de garantia e assistência técnica será através de um Central de Atendimento via Web e o 0800 fornecida pela CONTRATADA.
 
6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança
6.4.1. A CONTRATADA deverá tratar como confidenciais e zelar pelo sigilo absoluto de todos os dados e informações – sob pena de responsabilização civil, penal e/ou
administrativa – contidos em quaisquer documentos ou mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento em decorrência do
OBJETO desta contratação, durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da
classificação de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos.
6.4.2. A CONTRATADA deverá submeter-se às normas e políticas de segurança do CONTRATANTE, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos nesse sentido, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa.
6.4.3. O TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ANEXO I), contendo declaração de manutenção de
sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, deverá ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA, e o TERMO DE CIÊNCIA INDIVIDUAL DE
SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ANEXO II), deverá ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na execução do
CONTRATO. Sendo que o CONTRATANTE reserva o direito de proceder levantamento e/ou confirmação de informações pertinentes à idoneidade de qualquer profissional que
venha a ser indicado para a prestação dos serviços.
6.4.4. A CONTRATADA também estará sujeita ao cumprimento das diretrizes aplicáveis estabelecidas na POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES do CONTRATANTE, bem como suas respectivas NORMAS COMPLEMENTARES – às quais ao CONTRATANTE incumbe dar o devido conhecimento.
6.4.5. A CONTRATADA deverá assumir responsabilidade sobre todos os possíveis danos físicos e/ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, advindos de
imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança.
6.4.6. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades administrativas, civis e penais pelo descumprimento da obrigação assumida.
 
7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
7.1. Critérios de Aceitação
7.1.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
7.1.2. Sem prejuízo ao disposto no item 4.6 (Requisitos Temporais), são critérios de aceitação do OBJETO da presente contração:
7.1.2.1. Do PRAZO DE ENTREGA pela CONTRATADA
7.1.2.1.1. O OBJETO deve, no mínimo, ser disponibilizado 5 (cinco) dias úteis após a emissão da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.
7.1.2.2. Das CONDIÇÕES DE ENTREGA pela CONTRATADA
7.1.2.2.1. A ENTREGA do OBJETO da contratação deverá ser agendada com o Serviço de Tecnologia da Informação (SETI), através dos telefones 21-3207.5209, com aviso
antecipado por escrito (roberto.santos@inca.gov.br) de no mínimo 48h, respeitado o PRAZO DE ENTREGA supracitado.
7.1.2.2.2. Qualquer despesa inerente ao processo de logística para entrega do OBJETO ficará sob a responsabilidade do fornecedor registrado.
7.1.2.2.3. Caso seja constatado fornecimento incompleto (ENTREGA PARCIAL), a CONTRATADA será convocada a complementar o material no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar da convocação formal pelo representante do CONTRATANTE.
7.1.2.3. Das CONDIÇÕES DE ATRASO NA ENTREGA pela CONTRATADA
7.1.2.3.1. A CONTRATADA que atrasar a entrega do OBJETO estará sujeita à multa moratória e multa adicional prevista no IAE (INDICADOR DE ATRASO DE
ENTREGA DE OS) descrito no conforme previsto no item 7.3 (Níveis Mínimos de Serviço Exigidos), na forma prevista neste TERMO DE REFERÊNCIA.
7.1.2.4. Das condições de PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA pelo CONTRATANTE
7.1.2.4.1. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA e desde que ocorra o aceite por parte do CONTRATANTE.
7.1.2.4.2. O setor solicitante receberá as justificativas e documentos comprobatórios oferecidos pela CONTRATADA e os submeterá à autoridade competente, para apreciação
de sua pertinência e autorização da prorrogação do prazo de entrega.
7.1.2.4.3. São motivos que autorizam a prorrogação do prazo de entrega:



7.1.2.4.3.1. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do fornecimento/contrato.
7.1.2.4.3.2. Impedimento da execução do fornecimento/contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência.
7.1.2.4.3.3. Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do fornecimento/contrato.
7.1.2.4.3.4. Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, antes do encerramento do PRAZO DE ENTREGA, a ocorrência de quaisquer dos fatos
impeditivos narrados acima, que ensejem na necessidade de prorrogação do PRAZO DE ENTREGA, juntando todos os documentos comprobatórios dos mesmos.
7.1.2.5. Das CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO pelo CONTRATANTE

7.1.2.5.1. Nos termos do § 2o do 73 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo CONTRATO.
7.1.2.5.2. Quando cabível, o GESTOR DO CONTRATO, encaminhamento de indicação de sanções para a Área Administrativa.
7.1.2.5.3. Os recebimentos, provisório e definitivo, serão realizados na forma dos Arts. 73 e 76, inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e respectivas alterações, a
saber:
7.1.2.6. Das CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO pelo CONTRATANTE
7.1.2.6.1. Satisfeitas as CONDIÇÕES DE ENTREGA supracitadas, o OBJETO será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização ou a
cargo do GESTOR DO CONTRATO e do FISCAL REQUISITANTE, mediante TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (ANEXO III) circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, para efeito de posterior verificação de sua conformidade e aceitação pelo CONTRATANTE.
7.1.2.7. Das CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO pelo CONTRATANTE
7.1.2.8. Após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO será realizada a verificação de conformidade do OBJETO em relação as seguintes condições conjuntas de aceitação:
7.1.2.8.1. Entrega no prazo, local e horários previsto neste TERMO DE REFERÊNCIA.
7.1.2.8.2. Atendimento as quantidades, especificações técnicas e demais outras, constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA e na PROPOSTA COMERCIAL vencedora
7.1.2.8.3. Inexistência de vícios no produto.
7.1.2.8.4. Aprovação em atendimento ao disposto no item 7.2 (Procedimentos de Teste e Inspeção), a cargo do FISCAL TÉCNICO e do FISCAL REQUISITANTE do
CONTRATO.
7.1.2.8.5. Inexistência de inconformidade em relação aos termos contratuais, a cargo do FISCAL TÉCNICO e do FISCAL REQUISITANTE do CONTRATO.
7.1.2.8.6. Aderência aos termos contratuais, a cargo do FISCAL ADMINISTRATIVO do CONTRATO.
7.1.2.8.7. Caso julgue necessário, como critério de aceitação, a CONTRATANTE poderá também realizar diligências para garantir o sucesso da contratação, a fim de evitar a
aquisição de itens inadequados ou muito distantes da melhor tecnologia atualmente disponível no mercado. 
7.1.2.9. Das condições de RECEBIMENTO DEFINITIVO pelo CONTRATANTE
7.1.2.9.1. Satisfeitas INTEGRALMENTE as CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO supracitadas, o OBJETO será recebido definitivamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização ou a cargo do GESTOR DO CONTRATO, mediante TERMO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DEFINITIVO (ANEXO IV) circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação inferior a 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital, o referido prazo poderá ser superior a 90 (noventa) dias.
7.1.2.9.1.1. Mesmo após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DEFINITIVO pelas partes, a CONTRATADA responderá por qualquer parte do
OBJETO que, não tendo sido avaliado conforme disposto no item 7.2 (Procedimentos de Teste e Inspeção) e seja posteriormente encontrado em discrepância em relação ao
disposto no TEMO DE REFERÊNCIA, EDITAL e/ou PROPOSTA TÉCNICO COMERCIAL, obrigando-se a substituí-lo e/ou sanar satisfatoriamente as deficiências detectadas.
7.1.2.9.2. Satisfeitas PARCIALMENTE as CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO supracitadas, a referida parte descrita do OBJETO será recebida definitivamente, por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DEFINITIVO (ANEXO V) circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação inferior a 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Em casos excepcionais, devidamente
justificados e previstos no edital, o referido prazo poderá ser superior a 90 (noventa) dias.
7.1.2.10. Em atendimento ao disposto no Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990), a apresentação de produtos ou
serviços deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, composição,
preço, garantia, prazo de validade, origem, bem como os riscos que apresentarem à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso.
7.1.2.11. No caso do OBJETO ser considerado, no todo ou em parte, insatisfatório em relação às CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO supracitadas, e portanto ter sido
REJEITADO, será lavrado o TERMO PARA RECOLHIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS INADEQUADOS OU DEFEITUOSOS (ANEXO VI) circunstanciado, no qual se
consignarão as desconformidades, devendo o OBJETO ser recolhido e substituído, prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação à CONTRATADA, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
7.1.2.11.1. Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.
7.1.2.12. Das CONDIÇÕES PARA RECOLHIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS INADEQUADOS OU DEFEITUOSOS pela CONTRATADA
7.1.2.12.1. No termos da Art. 69 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 a  CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
7.1.2.12.2. A CONTRATADA deverá substituir, em qualquer época, no prazo de 05 (dois) dias úteis, a partir da comunicação oficial feita pelo CONTRATANTE através do
TERMO PARA RECOLHIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS INADEQUADOS OU DEFEITUOSOS (ANEXO VI) circunstanciado, sem qualquer custo adicional para o
CONTRATANTE, o material entregue e aceito, desde que fique comprovada a existência de inadequação ao solicitado, quer seja por desconformidade com as especificações
constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA ou por defeito, somente verificável quando de sua utilização.
7.1.2.12.3. Caberá a CONTRATADA arcar com as despesas de embalagem e frete de um ou mais itens componentes do OBJETO que devam ser substituídos.
7.1.2.12.4. Os equipamentos deverão vir acompanhados da quarta via das notas fiscais de importação, caso se aplique, onde estejam claramente identificados, comprovando
assim o pagamento dos tributos de importação previstos em lei.
7.1.2.13. Das CONDIÇÕES DE ENCAMINHAMENTO PARA PAGAMENTO
7.1.2.13.1. Satisfeitas INTEGRALMENTE as CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO supracitadas e assinado pelas partes o TERMO DE RECEBIMENTO INTEGRAL
DEFINITIVO (ANEXO IV) circunstanciado, a cargo do GESTOR DO CONTRATO será encaminhada ao PREPOSTO da CONTRATADA a autorização para emissão de
Nota Fiscal, condicionada obrigatoriedade da indicação de aplicação de eventuais SANÇÕES ADMINISTRATIVAS cabíveis e ainda, condicionada a verificação das regularidades
fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento, no que couber, a cargo do FISCAL ADMINISTRATIVO do CONTRATO.
 
7.1.3. Da Fiscalização Contratual
7.1.3.1. Nos termos do Art. 29 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019, a fase de Gestão do Contrato se iniciará com a assinatura do CONTRATO e com a
nomeação dos integrantes da EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
7.1.3.2. Em atendimento ao disposto Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização da execução
do CONTRATO ficará a cargo do Serviço de Tecnologia da Informação (SETI) do INCA, que nos termos do Art. 29 da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de
2019, nomeará os integrantes da EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato, Fiscal Requisitante do Contrato e Fiscal
Administrativo do Contrato) por PORTARIA, os quais serão responsáveis por anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do CONTRATO,
atestar a conformidade do fornecimento do OBJETO de acordo com o presente TERMO DE REFERÊNCIA, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
7.1.3.2.1. A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO caberá, dentre outros, o ateste das faturas dos serviços prestados, desde que cumpridas as exigências
estabelecidas no CONTRATO e no EDITAL de licitação com seus anexos.
7.1.3.2.2. No acompanhamento e fiscalização contratual, a EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, poderá ser assistida por terceiros, à qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do OBJETO da contratação e de tudo dará ciência à Administração, conforme o Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
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7.1.3.2.3. A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO observará ainda o disposto na Seção I (Das Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos), II
(Da Indicação e Designação do Gestor e Fiscais do Contrato), III (Do Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos)  do Capítulo V (Da Gestão do Contrato) da Instrução
Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017. e também o disposto no ANEXO VIII (Da Fiscalização Técnica e Administrativa) da Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017.
 
7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção
7.2.1. Os procedimento de testes e inspeções serão realizados a cargo do FISCAL TÉCNICO e do FISCAL REQUISITANTE do CONTRATO.
7.2.2. Dos objetivos dos Testes e Inspeções
7.2.2.1. Identificação de erros (bugs) ou demais inconformidades de funcionamento dos softwares do pacote durante sua instalação em conjunto com as respectivas licenças
de uso. 
7.2.2.2. Identificação de erros (bugs) ou demais inconformidades de funcionamento dos softwares do pacote durante os testes de uso realizados pelos usuários a que se
destinam.
7.2.2.3. Identificação de inconformidades dos softwares do pacote quanto ao atendimento dos CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO constante neste TERMO DE REFERÊNCIA.
7.2.2.4. Identificação de inconformidades quanto a disponibilidade e ao funcionamento de todos os canais definidos para suporte técnico.
7.2.2.5. Identificação de inconformidades quanto aos seguintes critérios: Critérios de Completude, Critérios de Consistência e Critérios de Qualidade. 
 
7.2.3. Das condições de REALIZAÇÃO DOS TESTES E INSPEÇÕES
7.2.3.1. Todos os softwares do pacote serão instalados, dependendo do caso, em pelo menos 1 (um) ou até 3 (três) computadores para posterior operação pelos usuários a que
se destinam.
7.2.3.2. Todas as chaves de ativação serão inseridas nos respectivos softwares a que se destinam, para observação do seu perfeito e normal funcionamento previsto.
7.2.3.3. Todos os softwares serão disponibilizados para operação pelos usuários a que se destinam para testes de uso e verificação de conformidade com os requisitos e
especificações previstas neste TERMO DE DE REFERÊNCIA.
7.2.3.4. Quando aplicável, todos os canais definidos para suporte técnico, conforme especificado nos itens 4.9.4.2 (Garantia técnica dos serviços contratados) serão
verificados quanto ao seu funcionamento normal.
7.2.3.5. Todos os softwares serão avaliados inclusive, segundo os seguintes:
7.2.3.5.1. Critérios de Completude: serão considerados incompletos, e portanto rejeitados, os produtos e artefatos entregues sem que todos os elementos requeridos estejam
presentes.
7.2.3.5.2. Critérios de Consistência: serão considerados inconsistentes, e portanto rejeitados, os produtos e artefatos entregues com inconformidades que impeçam o seu uso,
principalmente vícios no produto, dentre outros possíveis. São exemplos de inconformidades impeditivas as falhas provocadas pela operação da funcionalidade, comportamentos
que estejam em desacordo com os requisitos estabelecidos ou com as especificações do software, bem como inadequações na documentação de natureza funcional.
7.2.3.5.3. Critérios de Qualidade: serão considerados inconsistentes, e portanto rejeitados, os produtos e artefatos entregues com inconformidades em relação aos níveis
mínimos de serviço estabelecidos.

 

7.2.4. Das condições de ACEITAÇÃO NOS TESTES E INSPEÇÕES
7.2.4.1. Serão considerados ACEITOS, em relação aos TESTES E INSPEÇÕES, os softwares que atenderem as seguintes condições conjuntas de aceitação: 
7.2.4.1.1. Instalação bem sucedida, livre da ocorrência de qualquer tipo defeito (bug), permitindo seu perfeito uso e operação.
7.2.4.1.2. Comprovação de ativação dos softwares do pacote após a inserção das respectivas chaves de ativação fornecidas pelo fornecedor.
7.2.4.1.3. Operação bem sucedida, durante o uso normal pelos usuários, livre da ocorrência de qualquer tipo defeito (bug) ou de inconformidade em relação às CONDIÇÕES
DE ACEITAÇÃO supracitadas.
7.2.4.1.4. Conformidade em relação aos Critério de Completude, Critério de Consistência e Critério de Qualidade.
7.2.4.1.5. Quando aplicável, o funcionamento normal dos canais definidos para suporte, conforme especificado nos itens 4.9.4.2 (Garantia técnica dos serviços contratados).
 
7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos
7.3.1. Os NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO definem critérios objetivos e mensuráveis cuja finalidade é aferir e avaliar os resultados dos serviços contratados e o
desempenho da CONTRATADA., conforme apresentado mais adiante. Neles encontram-se definidos: a maneira pela qual estes fatores serão avaliados; o nível mínimo aceitável; e
os descontos a serem aplicados na fatura mensal, quando o serviço prestado não alcançar o nível esperado.
7.3.2. Os NÍVEIS DE SERVIÇOS devem ser considerados e entendidos pelas CONTRATADA como um compromisso e comprometimento de qualidade que está
assumindo para a prestação dos serviços. Portanto, no decorrer da execução contratual a CONTRATADA deverá monitorar continuamente seus indicadores, zelando pela qualidade
dos serviços e pela efetiva entrega de resultados.
7.3.3. Eventualmente poderão existir impedimentos técnicos para o atendimento dos prazos previamente estabelecidos para uma demanda ou indicador. Nesses casos, a
CONTRATADA deverá notificar formalmente o CONTRATANTE – ficando a critério exclusivo do CONTRATANTE avaliar os impedimentos, assim como acatar ou rejeitar as
justificativas apresentadas.
7.3.4. As apurações dos INDICADORES de NÍVEIS DE SERVIÇO deverão constar dos RELATÓRIOS DE SERVIÇO fornecidos pelo Sistema de Gestão de Demandas ou
outro formato definido pelo CONTRATANTE, onde deverá ser possível verificar a efetividade da prestação dos serviços e permitir a depuração do processo.
7.3.5. Durante o período de execução do CONTRATO os serviços estarão sendo avaliados, quanto ao atendimento dos índices estabelecidos, que poderão ser revistos e
sofrer adequações e aprimoramentos ao longo do tempo.
7.3.6. Às ocorrências de descumprimento do NÍVEL DE SERVIÇO a CONTRATADA poderá interpor justificativas técnicas embasadas em fatos e circunstâncias
objetivas, cabendo ao CONTRATANTE avaliar e decidir sobre as alegações. Quanto acatadas as justificativas, o CONTRATANTE poderá desconsiderar a(s) ocorrência(s) de
descumprimento em questão, ajustar os prazos avaliados ou, ainda, suspender a aplicação de eventuais ajustes, quando for o caso.
7.3.7. A interposição de justificativas técnicas deverá ser realizada de forma específica para cada caso concreto, não serão admitidas e nem serão objeto de consideração as
justificativas que façam referência às ocorrências, fatos ou circunstâncias de modo genérico.
7.3.8. A superação de uma ou mais metas do indicador não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período e/ou o não
atendimento da mesma meta em outro período.
7.3.9. A ocorrência de reiteradas falhas no cumprimento de prazos, produtividade e de qualidade dos serviços, caracterizará desídia da CONTRATADA e ensejará a
aplicação de penalidades nas modalidades e tipos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, Capítulo IV, Seção II, artigos 86 a 88, que terão natureza de sanção e serão
objeto de processo administrativo próprio – garantido o contraditório e a ampla defesa.
 
7.3.10. Suporte Técnico para Indisponibilidade da Solução
7.3.10.1. O suporte técnico, aplicável principalmente às licenças por subscrição, deverá ser prestado para a solução e deverá ser acionado em caso de qualquer
indisponibilidade da solução, devendo haver o atendimento on-site, se requerido pelo CONTRATANTE, conforme os índices de criticidade a seguir:

 Criticidade  Descrição Prazo Máximo de
Atendimento

 Prazo Máximo de
Restauração de Serviço

 Multa (por evento)
para eventual
descumprimento

 Severidade 1(Alta)
 Sistema parado ou produto  Em até 2 horas deve  Em até 8 horas.

 10%
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inoperante com impacto nas
operações críticas de negócio.

 Exemplos:

 Servidor de produção ou outro
sistema inicial está inativo. Parte
substancial dos dados essenciais
corre risco de perda ou
corrupção. Operações
relacionadas ao negócio foram
afetadas, falha que compromete a
integridade geral do sistema ou
dos dados.

ter um técnico do
fornecedor on-site.

 Em até 15 min. um
Profissional de
Suporte do fabricante
deve iniciar o
atendimento através
de transferência ao
telefone. Gerente
técnico do fabricante
deve estar disponível
24x7 e ser
automaticamente
notificado na abertura
do caso.

 Entrega da Solução pelo
fabricante em até 6 dias.

 Severidade 2 (Média/Alta)

 Alto impacto no ambiente de
produção ou grande restrição de
funcionalidade.

 Exemplo:

 Ocorreu um problema no qual
um recurso importante foi
gravemente danificado. As
operações podem continuar de
forma limitada, embora a
produtividade a longo prazo
possa ser afetada negativamente.

 Em até 4 horas deve
ter um técnico do
fornecedor on-site.

 Em até 2 horas um
Engenheiro de
Suporte do fabricante
deve iniciar o
atendimento através
de transferência ao
telefone ou retorno de
chamada. Gerente
técnico do fabricante
deve estar
disponível 24x7 e ser
automaticamente
notificado na
aberturado caso.

 Em até 16 horas.

 Entrega da Solução pelo
fabricante em até 10 dias.

 7,5%

 Severidade 3 (Média/Baixa)

 O defeito não gera impacto ao
negócio.

 Exemplo:

 Ocorreu um erro que causou
impacto negativo limitado na
operações.

 Em até 8 horas deve
ter um técnico do
fornecedor on-site ou
atendimento remoto.

 Em até 6 horas um
Engenheiro de
Suporte do fabricante
entra em contato.

 Em até 24 horas.

 Entrega da Solução pelo
fabricante em até 15 dias
ou na próxima atualização
do Software.

 5%

 Severidade 4 (Baixa)

 O problema é pequeno, ou de
documentação.

 Exemplos:

 O problema não afetou
negativamente as operações da
CONTRATANTE.

 Encaminhamento de solicitações
e ou sugestões para novos
recursos ou aprimoramento do
software licenciado.

 Em até 12 horas um
técnico do fornecedor
entra em contato.

 No mesmo dia ou no
próximo dia útil
comercial.

 Em até 72 horas.

 Entrega da Solução pelo
fabricante em até 20 dias
ou considerado para as
próximas atualizações da
ferramenta.

 2%

 
7.3.10.2. A cada chamado de suporte categorizado como grau de severidade 1, o recurso previsto na tabela acima deverá ser notificado e iniciará o auxílio na condução do
processo internamente junto ao fabricante.
7.3.10.3. Deverá ser fornecido um serviço a nível mundial de monitoramento proativo para ameaças de segurança que encaminhe notificações técnicas via email.
7.3.10.4. Deve possibilitar a abertura de chamados de suporte, para no mínimo, os métodos:telefone 0800, email, site do fabricante.
7.3.10.5. Todos os prazos para atendimento da garantia começarão a ser contados a partir da abertura do chamado independentemente deste ter sido feito via telefone, email,
site da contratada ou do fabricante.
7.3.10.6. O período de suporte deve estar diretamente atrelado ao período de garantia da solução.
7.3.10.7. Dentro do prazo máximo de solução está compreendido o prazo de atendimento.
7.3.10.8. Dentro do prazo máximo de atendimento, cabe ao fornecedor dar início, junto ao CONTRATANTE, às providências que serão adotadas para a solução do chamado.
7.3.10.9. Considera-se plenamente solucionado o problema quando restabelecidos os sistemas/serviços sem restrições, ou seja, quando não se tratar de uma solução paliativa.
7.3.10.10. Os serviços de atendimento de garantia para chamados de severidades 1 e 2 não podem ser interrompidos até o completo restabelecimento de todas as funções do
sistema paralisado(indisponível), mesmo que para isso tenham que se estender por períodos noturnos e dias não úteis(sábados, domingos e feriados).
7.3.10.11. Os chamados de garantia de severidades 1 e 2 deverão contar com suporte in loco da contratada para prover celeridade no reestabelecimento do serviço.
7.3.10.12. O fornecedor emitirá relatório sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, em arquivo eletrônico, preferencialmente em arquivo texto, com informações analíticas
e sintéticas dos chamados da garantia abertos e fechados no período, incluindo:
7.3.10.12.1. Quantidade de ocorrências (chamados) registradas no período.
7.3.10.12.2. Número do chamado registrado e nível de severidade, inclusive aqueles com reabertura.
7.3.10.12.3. Data e hora de abertura.
7.3.10.12.4. Data e hora de inicio e conclusão do atendimento.
7.3.10.12.5. Identificação do técnico do contratante que registrou o chamado.
7.3.10.12.6. Identificação do técnico do contratante que atendeu o chamado da garantia.



7.3.10.12.7. Descrição do problema; Descrição da solução.
7.3.10.12.8. Informações sobre eventuais escalações.
7.3.10.12.9. Resumo com a lista de chamados concluídos fora do prazo de solução estabelecido.
7.3.10.12.10. Total de chamados no mês e o total acumulado até a apresentação do relatório.
7.3.10.13. Deverá ser emitido um relatório de histórico e revisão de casos, fornecido pelo gerente técnico do fabricante ou mediante a acesso direto concedido a
CONTRATANTE, sob os chamados abertos ou de responsabilidade do fabricante.
7.3.10.14. Não se encaixam nos prazos descritos nos itens referentes aos níveis de criticidade,problemas cuja solução dependa de correção de falhas (bugs) ou da liberação de
novas versões e patches de correção, desde que comprovados pelo fabricante da solução.
7.3.10.15. Para esses problemas, o fornecedor deverá, nos prazos estabelecidos nos níveis de criticidade, restabelecer o ambiente, através de uma solução de contorno e
informar ao contratante, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando a solução definitiva será disponibilizada para o CONTRATANTE.
7.3.10.16. Esta solução definitiva deverá ser disponibilizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, no caso da necessidade de criação de um patch/fix.
7.3.10.17. As ferramentas e equipamentos necessários à manutenção serão de responsabilidade da CONTRATADA.
7.3.10.18. Nos casos em que as manutenções necessitarem de paradas da solução, o CONTRATANTE deverá ser imediatamente notificado em tempo hábil para que possa
tomar as providências cabíveis de adequação a esta situação.
7.3.10.19. Durante o período de garantia o fornecedor executará, sem ônus adicionais, correções de falhas (bugs) de hardware e software.
7.3.10.20. Durante o período de vigência da garantia o contratante terá direito, sem ônus adicional, a todas as atualizações de versão e releases dos softwares e firmwares que
fazem parte da solução ofertada.
7.3.10.21. Na primeira ocorrência de descumprimento para os chamados de severidade 3 e 4, a empresa será advertida. As glosas serão aplicadas em caso de reincidências.
 
7.3.11. Indicadores de nível de serviço
7.3.11.1. Indicador de Atraso de Entrega de Ordem de Serviço (IAE)

 

Tópico Descrição
 Finalidade  Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

 Meta a Cumprir
 IAE < = 0

 A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e serviços constantes nas Ordens de Serviço dentro do prazo previsto.

 Instrumento de   
 Medição

 Através disponibilização do download e número de série para instalação, por controle próprio do CONTRATANTE e lista de TERMO DE RECEBIMENTO 
 PROVISÓRIO e DEFINITIVO emitidos.

 Forma de 
 Acompanhamento

 A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

 Será subtraída a data de entrega dos produtos da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO (desde que o FISCAL TÉCNICO reconheça aquela data, com registro em
TERMO DE   RECEBIMENTO PROVISÓRIO) pela data de início da execução da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

 Periodicidade  Mensalmente, para cada ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO encerrada e com TERMO DE RECEBIMENTO DEFINIDO.

 Mecanismo de 
 Cálculo (métrica) 

 IAE = (TEX –TEST) / TEST

 Onde:

 IAE – Indicador de Atraso de Entrega da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

 TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO, da sua data de início até a data de entrega dos
produtos da   ORDEM DE SERVIÇO.

 A data de início será aquela contante na ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO; caso não esteja explícita, será o primeiro dia útil após a emissão da ORDEM DE
INÍCIO DE SERVIÇO.

 A data de entrega da ORDEM DE SERVIÇO deverá ser aquela reconhecida pelo FISCAL TÉCNICO, conforme critérios constantes neste TERMO DE
REFERÊNCIA. Para os casos em que o FISCAL TÉCNICO rejeita a entrega, o prazo de execução da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO continua a correr,
findando-se apenas quanto a CONTRATADA entrega os produtos da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO e haja aceitação por parte do FISCAL TÉCNICO.

 TEST – Tempo Estimado para a execução da OS – constante na ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO, conforme estipulado neste TERMO DE REFERÊNCIA.

 Observações 

 Obs1: Serão utilizados dias úteis na medição.

 Obs2: Os dias com expediente parcial no CONTRATANTE serão considerados como dias úteis no cômputo do indicador.

 Obs3: Não se aplicará este indicador para as ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO com execução interrompida ou cancelada por solicitação do
CONTRATANTE.

 Início de Vigência  A partir da emissão da ORDEM DE INÍCIO DO SERVIÇO.

 Faixas de ajuste
no pagamento e
Sanções

 Para valores do indicador IAE:

 De 0 a 0,10 – Pagamento integral da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

 De 0,11 a 0,20 – Multa de 0,1% sobre o valor da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

 De 0,21 a 0,30 – Multa de 0,5% sobre o valor da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

 De 0,31 a 0,50 – Multa de 1,0% sobre o valor da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO.

 De 0,51 a 1,00 – Multa de 5,0% sobre o valor da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO. 

 Acima de 1 – Será aplicada multa de 10% sobre o valor da ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO e multa de 5% sobre o valoro CONTRATO.

 
7.3.12. Indicador de Qualidade das Entregas dos Serviços (IQ)

 



Tópico Descrição
 Finalidade  Avaliar a qualidade das entregas referentes ao OBJETO da contratação, aferindo o volume de rejeições de cada entrega.

 Meta a Cumprir
 IQ   = 100%

 A meta definida visa garantir a qualidade das entregas dos produtos e serviços constantes no OBJETO da contratação, quando satisfeitas as CONDIÇÕES DE
ACEITAÇÃO das entregas.

 Instrumento de   
 Medição

 Através de análise a ser realizada nos seguintes Termos circunstanciados:

TERMO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DEFINITIVO

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DEFINITIVO

TERMO PARA RECOLHIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS INADEQUADOS OU DEFEITUOSOS

 Forma de 
 Acompanhamento

 A avaliação a ser realizada quanto a quantidade de ENTREGAS contratuais que satisfaçam às CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO previstas no TERMO DE
REFERÊNCIA.

 O percentual será calculado com base na quantidade de ENTREGAS contratuais que satisfaçam às CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO em relação a quantidade
total de ENTREGAS contratuais previstas no TERMO DE REFERÊNCIA.

 Periodicidade 

 A cada emissão dos seguintes Termos circunstanciados:

TERMO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DEFINITIVO

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DEFINITIVO

TERMO PARA RECOLHIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS INADEQUADOS OU DEFEITUOSOS

 Mecanismo de 
 Cálculo (métrica) 

 IQ = (TID * 100) / TEP

 Onde:

 IQES – Indicador de Qualidade das Entregas dos Serviços.

 TEP – Total de Entregas Previstas – corresponde as entregas previstas no TERMO DE REFERÊNCIA.

 TID – Total de Itens Defeituosos – constante no TERMO PARA RECOLHIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS INADEQUADOS OU DEFEITUOSOS,
conforme estipulado neste TERMO DE REFERÊNCIA.

 Observações  

 Início de Vigência  A partir da emissão da ORDEM DE INÍCIO DO SERVIÇO.

 Faixas de ajuste
no pagamento e
Sanções

 Para valores do indicador IQ:

 100%  – Pagamento integral da ORDEM DE SERVIÇO.

 ≥5% e <10% – Multa de 10% sobre o valor da ORDEM DE SERVIÇO

 ≥10% e <20% – Multa de 20% sobre o valor da ORDEM DE SERVIÇO

 ≥20% e <30% – Multa de 30% sobre o valor da ORDEM DE SERVIÇO

 Acima de ≥30% – Multa de 30% sobre o valor da ORDEM DE SERVIÇO e multa de 5% sobre o valor do CONTRATO.

 
7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento
7.4.1. No caso da presente contratação, não se aplica a retenção e a glosa no pagamento, sem prejuízo às sanções administrativas, em função do pagamento ser efetuado
uma única vez, após a entrega completa do objeto da contratação, incluindo obrigatoriamente a aceitação final da CONTRATANTE.
7.4.2. Das Infrações Administrativas
7.4.2.1. Nos termos do Art. 26,  Art. 48 e do Art. 49 do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 e nos termos do Art. 2º da Instrução Normativa nº 1, de 13
de Outubro de 2017, comete INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA a CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:
7.4.2.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços (inciso I do Art. 49).
7.4.2.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital (inciso II do Art. 49).
7.4.2.1.3. Apresentar documentação falsa (inciso III do Art. 49).
7.4.2.1.4. Causar o atraso na execução do objeto (inciso IV do Art. 49).
7.4.2.1.5. Não mantiver a proposta (inciso V do Art. 49).
7.4.2.1.6. Falhar na execução do contrato (inciso VI do Art. 49).
7.4.2.1.7. Fraudar a execução do contrato (inciso VII do Art. 49).
7.4.2.1.8. Comportar-se de modo inidôneo (inciso VIII do Art. 49).
7.4.2.1.9. Declarar informações falsas (inciso IX do Art. 49). 
7.4.2.1.10. Cometer fraude fiscal (inciso X do Art. 49).
7.4.2.1.11. Não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços (§ 2º do Art. 48).
7.4.2.1.12. Falsidade da declaração para o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital (§ 4º e § 5º do Art. 26). 
7.4.2.2. Nos termos do Art. 49 do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, para as INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS acima listadas, a CONTRATADA ficará
impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa. As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.
7.4.3. Nos termos do Parágrafo Único do Art. 2º da Instrução Normativa nº 1, de 13 de Outubro de 2017, considera-se:
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7.4.3.1. Retardar a execução do objeto - qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo
assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços.
7.4.3.2. Não manter a proposta - a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da
desclassificação de sua proposta,quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a
impossibilidade de seu cumprimento.
7.4.3.3. Falhar na execução contratual - o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado.
7.4.3.4. Fraudar na execução contratual - a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.
7.4.3.5. Comportar-se de modo inidôneo - a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato,tais como a fraude ou frustração do caráter
competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com alei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações,apresentação
de documentação com informações inverídicas,ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
 
7.4.4. Da Rescisão Contratual
7.4.4.1. Nos termos dos Arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, constituem motivos para a RESCISÃO CONTRATUAL quando a CONTRATADA:
7.4.4.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento ( Art. 77).
7.4.4.1.2. Não cumprir cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos (inciso I do Art. 78).
7.4.4.1.3. Cumprir de forma irregular cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos (inciso IIdo Art. 78).
7.4.4.1.4. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados (inciso III do Art. 78).
7.4.4.1.5. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento (inciso IV do Art. 78).
7.4.4.1.6. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração (inciso V do Art. 78).
7.4.4.1.7. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato (inciso VI do Art. 78).
7.4.4.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores (inciso VII
do Art. 78).
7.4.4.1.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (inciso VIII do Art. 78).
7.4.4.1.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (inciso IX do Art. 78).
7.4.4.1.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado (inciso X do Art. 78).
7.4.4.1.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato (inciso XI do Art. 78).
7.4.4.1.13. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato (inciso XII do Art. 78).
7.4.4.1.14. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do
Art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (inciso XIII do Art. 78).
7.4.4.1.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna 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 ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação (inciso XIV do Art. 78).
7.4.4.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação (inciso XV do Art. 78).
7.4.4.1.17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto (inciso XVI do Art. 78).
7.4.4.1.18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato (inciso XVII do Art. 78).
7.4.4.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (inciso XVIII do Art. 78).
7.4.5. Nos termos dos Art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
7.4.6. O rol das INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS descritas acima não é exaustivo, não excluindo, portanto, a aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 8.666, de
21 de Junho de 1993 e nas demais legislações específicas.
 
7.4.7. Das Sanções Administrativas
7.4.7.1. A finalidade das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, em licitações e contratos, é reprovar a conduta praticada pelo sancionado, desestimular a sua reincidência, bem
como prevenir sua prática futura pelos demais licitantes e contratados. As sanções podem ter caráter preventivo, educativo, repressivo ou visar à reparação de danos pelos
responsáveis que causem prejuízos ao erário público. Trata-se, portanto, de um poder-dever da ADMINISTRAÇÃO que deve atuar visando impedir ou minimizar os danos
causados pelos licitantes e contratados que descumprem suas obrigações.
7.4.7.2. A autoridade competente, na aplicação das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
7.4.7.3. As SANÇÕES ADMINISTRATIVAS previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas, ou cumulativamente, nos termos do Art. 9º da Decreto nº
10.024, de 20 de Setembro de 2019, e no §2º, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, no tocante à responsabilidade civil,
penal e administrativa, a saber:
7.4.7.3.1. Provocar a iniciativa do Ministério Público, nos termos do Art. 101 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Art. 27 do Código de Processo Penal.
7.4.7.3.2. Oficiar ao Tribunal de Contas da União,em face do Art. 46 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
7.4.7.3.3. Instaurar processos administrativos, em face da Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013.
7.4.7.4. São SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, as quais a CONTRATADA estará sujeita, inclusive de forma cumulativa, caso cometa uma ou mais das infrações
relacionadas acima, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorrência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e de outras sansões previstas em lei:
7.4.7.4.1. Advertência, por não comparecer injustificadamente a qualquer REUNIÃO agendada pelo CONTRATANTE. Em caso de reincidência:
7.4.7.4.1.1. Na primeira reincidência: multa de 5% sobre o valor total do CONTRATO.
7.4.7.4.1.2. Na segunda reincidência: multa de 10% sobre o valor total do CONTRATO.
7.4.7.4.1.3. Na terceira reincidência: multa de 15% sobre o valor total do CONTRATO e nas próximas reincidências, multa de 20% sobre o valor total do CONTRATO.
 
7.4.7.4.2. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE.
7.4.7.4.3. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do item por dia de atraso, por não entregar o software/licença nos prazos estabelecidos.
7.4.7.4.4. Multa de 1% (um por cento), por ocorrência e por dia, calculada sobre o valor total, por:
7.4.7.4.4.1. Deixar de cumprir a qualquer determinação formal ou instrução do CONTRATANTE.
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7.4.7.4.4.2. Deixar de responder, em prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, por escrito a quaisquer solicitações e/ou questionamentos do CONTRATANTE.
7.4.7.4.5. Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total, em caso de violação ao anonimato ou privacidade dos respondentes, por ocorrência.
7.4.7.4.6. Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor total por deixar de cumprir quaisquer das obrigações estabelecidas no edital e seus anexos, por ocorrência.
7.4.7.4.7. Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor do item, ou conjunto de itens, por dia de atraso injustificado, limitado a 20 (vinte) dias. A após este período,
caberá a inexecução total do OBJETO.
7.4.7.4.8. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, no caso de inexecução total do OBJETO.
7.4.7.4.9. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
7.4.7.4.10. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos.
7.4.7.4.11. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme
Art.7º, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002. Esta SANÇÃO ADMINISTRATIVA é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas anteriormente como INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
7.4.7.4.12. As SANÇÕES ADMINISTRATIVAS previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União (Guia de Recolhimento da União - GRU), ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.
7.4.7.4.13. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos
causados.
7.4.7.5. Nos termos do Art. 88 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, também ficam sujeitas às SANÇÕES ADMINISTRATIVAS dos incisos III e IV do Art. 87 da Lei nº
8.666, de 21 de Junho de 1993, as empresas e os profissionais que:
7.4.7.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
7.4.7.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da cotação eletrônica.
7.4.7.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
 
7.4.8. Do Pagamento de Multas 
7.4.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União (Guia de Recolhimento
da União - GRU), ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
7.4.9.1. Caso oa CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
7.4.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme Art 419 do Código Civil.
 
7.4.11. Da investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) 
7.4.11.1. Nos termos do Art. 2º da Instrução Normativa nº 1, de 13 de Outubro de 2017, nas licitações na modalidade pregão realizadas no âmbito da Presidência da República
é obrigatória a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR)  para a aplicação das respectivas SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
previstas acima, sem prejuízo ao disposto nos Arts 3º até o 9º.
7.4.11.2. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR) assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1999.
7.4.11.3. Se, durante o processo de aplicação das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º
de Agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização (PAR).
7.4.11.4. A apuração e o julgamento das demais INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
7.4.12. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR) não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
7.4.13. Além das penalidades citadas, à CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, bem como
será descredenciada do SICAF e, noque couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
7.4.14. O valor da multa aplicada, após regular PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR) será descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
7.4.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
7.4.16. A CONTRATADA deverá observar à Legislação que trata de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018) e do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
 
7.5. Do Pagamento
7.5.1. O processo de pagamento respeitará o disposto no ANEXO XI - DO PROCESSO DE PAGAMENTO da Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017,
da Instrução Normativa nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da  Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, sem prejuízo as demais legislações vigentes.
7.5.2. Sem prejuízo ao disposto no item 7.1 (Critérios de Aceitação), o pagamento será realizado em PARCELA ÚNICA, descontados os valores oriundos da aplicação
de eventuais glosas ou sanções, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento pelo CONTRATANTE da Nota Fiscal ou Fatura emitida pela
CONTRATADA, condicionado ao ATESTO DA NOTA FISCAL pelo CONTRATANTE, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado, conforme artigo 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
7.5.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
7.5.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que a CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.
7.5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
7.5.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
7.5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
7.5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.5.7. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Projeto
Básico.
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7.5.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
7.5.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária
de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
7.5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.5.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
7.5.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não
regularize sua situação junto ao SICAF.
7.5.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE.
7.5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.5.13.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.5.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
7.5.15. EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= (TX)      I = (6/100) / 365  
I= 0,00016438  
TX= Percentual da Taxa Anual = 6%
 
8. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO
8.1. Para propiciar a avaliação do custo pela área requisitante, em atenção aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, em observância aos artigos
15, inciso V e 43, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, foi realizada pesquisa de preços junto a fornecedores, pregões e contratos com a Administração Pública.
8.2. O orçamento detalhado feito a partir das pesquisas aproxima-se do valor real a ser praticado na contratação, tendo em vista que o referido orçamento se baseia
estritamente nos requisitos encaminhados aos possíveis licitantes.
8.3. Nos valores apresentados pelas empresas, estão incluídos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente,
decorram do fornecimento do objeto licitado:
 

Lote Item  Part Number PRODUTO           Código
CATMAT/CATSER Quantidade

Métrica
ou
Unidade

Valor Máximo
Unitário Valo

  1
  1 65297750BC02A 12 Aquisição de licenças de uso do pacote completo do software CREATIVE CLOUD

FOR TEAMS ALL APPS ALL  por subscrição pelo prazo de 48 meses   13 Unidade   R$   R$

  2 65233390BC01A12 Aquisição de licenças de uso do pacote completo do software ACROBAT PRO DC 
por subscrição pelo prazo de 48 meses   4 Unidade   R$   R$

  2   3 LCCDGS2019EN T1 Aquisição de licenças de uso perpétuas do pacote completo do software CorelDRAW
Graphics Suite   6 Unidade   R$   R$

  3   4 C1RK1-
WW1762T727

Subscrição de licenças de uso do pacote completo do software AUTOCAD
INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS por subscrição pelo prazo de 36 meses   10 Unidade   R$   R$

  4

  5 AAA-04143 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software VISUAL STUDIO
PROFESSIONAL PER USER SOFTWARE LICENSE   10 Unidade   R$   R$

  6 AAA-28634 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
STANDARD PER 2 CORE LICENSES   176 Unidade   R$   R$

  7 9EA-01045 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
DATACENTER PER 2 CORE   60 Unidade   R$   R$

  8  AAA-03786 Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
PER USER CLIENT ACCESS LICENSE   2.700 Unidade   R$   R$

  5
  9  Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software FOGLIGHT FOR

CROSS-PLATFORM DATABASES   1 Unidade   R$   R$

 10 DVB-TODPK Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software TOAD FOR ORACLE
DEVELOPMENT SUITE   1 Unidade   R$   R$

 
8.4. A Estimativa de Preço abrange todas as despesas ordinárias e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
 
9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
9.1. As despesas inerentes à contratação do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária especificada abaixo:
Programa de Trabalho: 10 302 5018 8758 0033
PTRES (Programa de Trabalho Resumido): 173226
Fonte de Recursos: 6151000000
Esfera Orçamentária: 2 - Seguridade Social
 
9.2. Orçamento Previsto:

Item Valor – R$ Fonte (Programa / Ação)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


1 R$ XXXX Recursos INCA/MS

  =Total R$ XXXX

 
9.3. Cronograma de Desembolso:
9.4. Visto que após a entrega e validação dos bens de acordo com a especificação definida neste TERMO DE REFERÊNCIA, os bens serão pagos na sua integralidade
quando da aceitação, não havendo,portanto, etapas ou fases a serem detalhadas neste processo.

Cronograma de Desembolso – 2020

Ref. Processo nº 25410.019240/2019-03

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

- - - - - -

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

- - - - - R$ XXX.XXX,XX

Total Estimado para o Exercício –R$ = R$ XXX.XXX,XX 

 
10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de
CONTRATO, cuja vigência será de 12 (DOZE) MESES, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses, por interesse das partes, até o limite de 48
(quarenta e oito) meses, , respeitado o disposto no Art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
10.2. Nos termos item 1.2 do ANEXO VII-F (Modelo de Minuta de Contrato) da Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017, nas eventuais prorrogações dos
contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a
renovação.
 
11. DO REAJUSTE DE PREÇOS
11.1. Por se tratar de aquisição em que todas as licenças serão adquiridas simultaneamente, os preços são fixos e irreajustáveis durante a execução do contrato. 
 
12. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação
12.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum, visto que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado, o que atende à Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 em seu Art. 1º , in verbis:

“Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.”

 
12.3. Nos termos do § 1º do Art. 2º da Decreto 5.450 de 31 de Maio de 2005 e o Art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, o objeto da licitação trata da contratação
de serviços baseados em padrões de desempenho e qualidade por meio de especificações usuais no mercado, havendo diversos fornecedores capazes de prestá-los, caracterizando-se
como “serviço comum”.
12.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no Art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
12.5. Cabe ressaltar que os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271, de 7 de Julho de 1997, pois se trata de atividades materiais
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do INCA e não se configuram em atividades inerentes às categorias funcionais
abrangidas pelo seu plano de cargos.
12.6. Nos termos do Inciso VIII do Art. 6º da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a presente contratação adotará a EXECUÇÃO INDIRETA do CONTRATO, sob o
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, o tipo e o critério de julgamento da licitação será o MENOR PREÇO e nos termos do Art. 4º do Decreto 5.450 de 31 de
Maio de 2005, na MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública, atendidas as especificações e
características técnicas exigidas no presente TERMO DE REFERÊNCIA.
12.6.0.1. Nos termos do Art. 4º da Seção II do Capítulo I da Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017, a contratação de serviços sob o REGIME DE EXECUÇÃO
INDIRETA não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
 
12.7. Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência
12.7.1. Para a contratação de serviços comuns de informática e automação, definidos no Inciso III do Art. 16-A da Lei n° 8.248, de 23 de Outubro de 1991, será assegurado
o execício do direito de preferência previsto nos termos do Art. 5° do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 e  Art. 3º da Lei nº 8.248, 23 de Outubro de 1991, para fornecedores
de bens e serviços, observada a seguinte ordem:
12.7.1.1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo
Federal.
12.7.1.2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País.
12.7.1.3. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.
12.7.2. Nos termos do Art. 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
12.7.3. Nos termos do Art. 42 da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte, que se beneficiarem do regime
diferenciado e favorecido, por ocasião da participação no certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação inclusive para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
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12.8. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
EMPREITADA:         Preço Unitário
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Por lote
12.9. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no instrumento
convocatório.
12.10. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no documento convocatório.
12.11. O critério de aceitabilidade de preços será o valor máximo de cada item e para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, nos
termos do Art. 4º, inciso X da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Art. 2º do Decreto 5.450/2005.
12.12. Será requerida das empresas LICITANTES, para fins de habilitação técnica, a comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características e quantidades
compatíveis com o OBJETO desta licitação, mediante a apresentação de documentação que comprove o atendimento conjunto dos seguintes critérios, detalhados a seguir:
12.13. Apresentação de PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO, nos termos do item 12.16.
12.14. Apresentação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, nos termos do item 12.17.
12.15. Realização de VISTORIA TÉCNICA, nos termos do item 12.18.
 
12.16. Proposta Técnica e de Preços
12.16.1. A PROPOSTA deverá ser formulada de acordo com a tabela abaixo em reais (R$) limitado a duas casas decimais, observando estritamente a descrição dos itens e os
quantitativos listados de forma a garantir a sua exequibilidade e permitir seu julgamento.
 

Lote Item Part Number SIDEC PRODUTO Código
CATMAT/CATSER Quantidade

Métrica
ou
Unidade

Val
Má
Un

  1
  1 65297750BC02A 12  Aquisição de licenças de uso do pacote completo do software CREATIVE CLOUD

FOR TEAMS ALL APPS ALL  por subscrição pelo prazo de 48 meses   13 Unidade   R

  2 65233390BC01A12  Aquisição de licenças de uso do pacote completo do software ACROBAT PRO DC 
por subscrição pelo prazo de 48 meses   4 Unidade   R

  2   3 LCCDGS2019EN T1  Aquisição de licenças de uso perpétuas do pacote completo do software CorelDRAW
Graphics Suite   6 Unidade   R

  3   4 C1RK1-
WW1762T727  Subscrição de licenças de uso do pacote completo do software AUTOCAD

INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS por subscrição pelo prazo de 36 meses   10 Unidade   R

  4

  5 AAA-04143  Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software VISUAL STUDIO
PROFESSIONAL PER USER SOFTWARE LICENSE   10 Unidade   R

  6 AAA-28634  Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
STANDARD PER 2 CORE LICENSES   176 Unidade   R

  7 9EA-01045  Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
DATACENTER PER 2 CORE   60 Unidade   R

  8  AAA-03786  Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software WINDOWS SERVER
PER USER CLIENT ACCESS LICENSE   2.700 Unidade   R

  5
  9   Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software FOGLIGHT FOR

CROSS-PLATFORM DATABASES   1 Unidade   R

  10 DVB-TODPK  Licenças de uso perpétuas do pacote completo do software TOAD FOR ORACLE
DEVELOPMENT SUITE   1 Unidade   R

 
12.16.2. A LICITANTE deverá enviar conjuntamente com PROPOSTA, comprovação de ser fabricante ou parceira autorizada do fabricante de cada item que integre a
PROPOSTA, e neste caso, possuindo autorização para comercializar licenças ou subscrições da solução.
12.16.3. A PROPOSTA deverá ser redigida em Língua Portuguesa (pt-BR), salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas,
devidamente datada, sendo clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços
expressos em REAIS (R$) e declaração expressa de que os serviços ofertados atendem aos requisitos técnicos especificados no TERMO DE REFERÊNCIA.
12.16.4. A PROPOSTA deverá conter o preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o Art. 43, Inciso IV, da Lei nº 8.666, de
21 de Junho de 1993, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações constantes deste TERMO DE REFERÊNCIA.
12.16.5. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas envolvidas na execução dos serviços, tais como, mas não limitando a estes,
transporte, seguros, salários, encargos sociais, encargos fiscais e taxas comerciais, impostos, taxas de contribuição, tarifas públicas, custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros custos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado. Deverão estar contidos ainda todos os
custos marginais referentes aos profissionais designados para a prestação dos serviços, tais como deslocamentos, hospedagens, treinamentos e etc.
12.16.6. A PROPOSTA deverá ser preenchida com os preços cotados para cada item do LOTE, inclusive contendo uma declaração expressa de que nestes preços cotados já
estão embutidas todas as despesas diretas e indiretas, custos marginais e demais custos envolvidos na execução do OBJETO da contratação.
12.16.7. A PROPOSTA deverá ser apresentada com detalhes e características e peculiaridades de cada item, bem como o que efetivamente está incluso nos bens ofertados
pelo fornecedor/fabricante, para fins de avaliação e comprovação de atendimento das especificações técnicas exigidas.
12.16.8. As características técnicas dos softwares e licenças cotados deverão ser comprovadas com a apresentação de certificados, folders e demais literaturas técnicas
editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante com o endereço do site. A escolha do material destinado à comprovação
das características técnicas dos softwares fica a critério do proponente. Essa documentação poderá ser em português (preferencialmente), ou inglês.
12.16.9. A PROPOSTA deverá todas as informações (e-mail, número de telefone 0800 ou local da cidade do Rio de Janeiro e/ou portal de abertura de chamados), para
abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento durante o período de garantia.
12.16.10. Em prol da Sustentabilidade Ambiental, preferencialmente, apresentar os itens solicitados acima em meio digital.
12.16.11. A LICITANTE deverá declarar, no momento de sua PROPOSTA, que possui capacidade técnica adequada para executar o OBJETO da licitação atendendo aos
critérios de qualidade e aos níveis de serviço exigidos, cumprindo os requisitos especificados para a presente contratação
12.16.12. A PROPOSTA deverá conter a Garantia ofertada pelo fabricante.
12.16.13. Prazo de validade da PROPOSTA deverá não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a partir da data da sessão pública.
12.16.14. A apresentação da PROPOSTA deverá implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.
12.16.15. Uma mesma LICITANTE poderá participar oferecendo propostas para um ou mais lotes do presente certame, desde que reúna as condições de habilitação
necessárias, devendo ofertar preços para todos os itens que compõem o respectivo lote. Ressalta-se que há a possibilidade de cada lote ter um ganhador distinto.
12.16.16. Apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços detalhada, incluindo todos os componentes de custo necessários à execução do OBJETO deste TERMO DE
REFERÊNCIA.
 
12.17. Atestados de Capacidade Técnica
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12.17.1. Para efeito de qualificação técnica, a LICITANTE deve demonstrar sua aptidão e capacidade técnico-operacional para a execução do OBJETO mediante a
apresentação de um ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA em nome do LICITANTE, em documento timbrado, emitido por entidade da Administração Federal,
Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada, com correta, clara e suficiente identificação do emissor, devendo estar assinados por quem tenha competência para
expedi-los, tais como representantes legais do órgão/empresa, diretores, gerentes e representantes formais das áreas técnica ou demandante (sem se limitar a esses).
12.17.2. No caso de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA emitidos por empresas privadas, não serão aceitos aqueles emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da empresa LICITANTE. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa LICITANTE, empresas controladas ou controladoras da
LICITANTE, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa emitente.
12.17.2.1. Para fins de esclarecimento, ressalta-se o entendimento utilizado para GRUPO EMPRESARIAL como sendo o grupo de empresas mantido sob a direção, controle ou
administração de outra, embora tendo, cada uma delas, personalidade jurídica própria e autonomia individual, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica
12.17.3. Os referidos ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA devem comprovar de forma clara e inequívoca o fornecimento de pelo metade do quantitativo de cada
um dos itens do OBJETO desta contratação, na forma do que dispõe o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93.
12.17.4. Os ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente.
12.17.5. A LICITANTE deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
12.17.6. A critério do CONTRATANTE, nas situações em que julgar necessário, poderão ser realizadas inspeções e diligências com a finalidade de entender, esclarecer e/ou
comprovar as informações contidas no(s) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA entregue(s) – nos termos do §3°do Art. 43 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. Assim
como poderão ser solicitadas cópias de documentos complementares como contratos, notas fiscais e notas de empenho. Porém, não serão executadas diligências para acrescentar
informações obrigatórias ausentes no(s) atestado(s) apresentado(s).
12.17.7. A eventual recusa do(s) emitente(s) do(s) ATESTADO(S) em prestar esclarecimentos e/ou fornecer documentos comprobatórios, ou sofrer diligências, ou a
constatada inexatidão das informações atestadas, desconstituirá o(s) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA – o que poderá, inclusive, configurar prática criminosa,
ensejando comunicação ao Ministério Público Federal e abertura de Processo Administrativo Disciplinar, conforme o caso, para fins de apuração de responsabilidades.
12.17.8. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de executar diligências para verificar e comprovar a veracidade das informações prestadas no(s) ATESTADO(S) DE
CAPACIDADE TÉCNICA, as quais inclusive deverão conferir com o CNPJ da LICITANTE.
12.17.9. A não apresentação de quaisquer dos documentos acima relacionados implicará na desclassificação da LICITANTE.
12.17.10. Assim, será considerada habilitada para participar do certame, além das exigências administrativas e legais especificadas em Edital, a LICITANTE que apresentar
ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, sendo permitido o somatório de ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA para comprovação da habilitação técnica.
 
12.18. Vistoria Técnica
12.18.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua PROPOSTA, as LICITANTES poderão realizar VISTORIA TÉCNICA, nas instalações do
CONTRATANTE, acompanhadas por servidor designado para esse fim, o qual assinará a DECLARAÇÃO DE VISTORIA comprobatória da vistoria efetuada.
12.18.2. A VISTORIA TÉCNICA será limitada a uma LICITANTE interessada por vez e deverá ser previamente agendada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas à data de sua realização.
12.18.3. O prazo para VISTORIA TÉCNICA iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do EDITAL, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura
da sessão pública.
12.18.4. Quando autorizadas, as VISTORIAS TÉCNICAS poderão ser realizadas de segunda à sexta-feira, no horário das 9 às 18 horas, com duração mínima estimada de 02
(duas) horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 21-3207.5209 ou por escrito (roberto.santos@inca.gov.br).
12.18.5. Para a realização da VISTORIA TÉCNICA, a LICITANTE ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.
12.18.6. No dia da VISTORIA TÉCNICA a LICITANTE deverá trazer a DECLARAÇÃO DE VISTORIA previamente elaborada em conformidade com o modelo
anexo deste TERMO DE REFERÊNCIA, em nome da LICITANTE, com duas cópias, em papel timbrado e assinado por seu representante legal, inclusive atestando que o
LICITANTE conhece as condições locais para execução do OBJETO.
12.18.7. Na VISTORIA TÉCNICA serão apresentadas aos LICITANTES, mediante assinatura de TERMO DE CONFIDENCIALIDADE por seu representante legal, as
seguintes informações – cujo nível de sensibilidade ou detalhamento não permitem sua divulgação junto a esse TERMO DE REFERÊNCIA:
12.18.7.1. Detalhamento do ambiente tecnológico e de sistemas de informação do CONTRATANTE.
12.18.7.2. Detalhamento do ambiente físico da infraestrutura de TIC do CONTRATANTE.
12.18.7.3. Esclarecimento de eventuais dúvidas e questionamentos elaborados pelos LICITANTES acerca do presente TERMO DE REFERÊNCIA e das demais informações
prestadas durante a VISTORIA TÉCNICA.
12.18.8. Para fins de qualificação técnica, a realização da VISTORIA TÉCNICA deverá ser comprovada mediante apresentação pelo LICITANTE, junto com os demais
documentos de habilitação técnica, da DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA (ANEXO VII) supracitada, assinada pelo servidor responsável, conforme item 3.3 do Anexo
VII-A da Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017.
12.18.9. Considerando a jurisprudência recente do Tribunal de Contas da União (TCU), tais como no item 9.5.4 do Acórdão n° 730/2019-Plenário, fica franqueado
aos LICITANTES a alternativa de apresentação de DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA (ANEXO VIII), sem prejuízo à consecução
do OBJETO.
12.18.10. Em caso de não realização da VISTORIA TÉCNICA, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do OBJETO da contratação.
 
12.19. Critérios de Julgamento
12.19.1. A LICITANTE será considerada tecnicamente habilitada se restar inequivocamente comprovado atender integralmente ao disposto nos critérios técnicos de
habilitação, dessa forma:
12.19.1.1. Tenha apresentado sua PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇOS em conformidade com o atendimento dos requisitos estabelecidos no item 12.16, acima descrito.
12.19.1.2. Tenha comprovado sua capacidade técnico-operacional através da apresentação de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA que atendam aos requisitos
estabelecidos no item item 12.17, acima descrito.
12.19.1.3. Tenha apresentado DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA em
conformidade com o atendimento dos requisitos estabelecidos no item item 12.18, acima descrito.
12.19.2. A LICITANTE será considerada inabilitada caso não comprove inequívoco atendimento aos Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação e/ou deixe de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação e/ou apresente documentos em desacordo com o estabelecido, não se admitindo complementação posterior (exceto
àquelas requisitadas em procedimento de DILIGÊNCIA). Durante a avaliação documental poderá o CONTRATANTE solicitar prazo adicional com o objetivo de promover análise
minuciosa dos documentos apresentados.
 
13. ANEXOS
13.1. Fazem parte deste TERMO DE REFERÊNCIA os seguintes documentos:
13.1.1. ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SEI 0015409631)
13.1.2. ANEXO II – TERMO DE CIÊNCIA INDIVIDUAL DE SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SEI 0015409686)
13.1.3. ANEXO III – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (SEI 0015409709)
13.1.4. ANEXO IV – TERMO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DEFINITIVO (SEI 0015409728) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659


13.1.5. ANEXO V – TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DEFINITIVO (SEI 0015409739) 
13.1.6. ANEXO VI –  TERMO PARA RECOLHIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS INADEQUADOS OU DEFEITUOSOS (SEI 0015414091)
13.1.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA (SEI 0015409761)
13.1.8. ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA (SEI 0015409750)
 
14. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO
 

 

____________________

Integrante Requisitante

Sandro Luis Freire de Castro Silva
Matrícula: 1897381

 

____________________

Integrante Técnico

Roberto Luiz Silva dos Santos
Matrícula: 2262649

 

____________________

Integrante Administrativo

 

 
 
 

Aprovação do Projeto Básico / Termo de Referência
 

Considerando a delegação de competência instituída pela Portaria Interna do INCA nº 877 de 18 de Dezembro de 2018, publicada em Boletim de Serviço em 14 de Janeiro de 2019,
aprovo o projeto básico/termo de referência deste processo, diante da presença dos elementos técnicos fundamentais e capazes de propiciar avaliação do custo pela administração

pública, especialmente verificação de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado,
cronograma físico-financeiro (se for o caso), critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato,

prazo de execução e sanções, de forma clara e objetiva, sendo os critérios de avaliação técnica de responsabilidade do elaborador / requisitante que subscreve este documento e/ou
que faz a solicitação de aquisição ou contratação de serviços.

 
Leandro Sbano de Oliveira Leal

Chefe do Serviço de Compras
Portaria nº 107 de 17 de Janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União

em 20 de janeiro de 2020.

Referência: Processo nº 25410.019240/2019-03 SEI nº 0013656701

 


