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PROJETO BÁSICO

Processo nº 25410.018951/2019-52
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para realização de serviço de manutenção corretiva com inclusão total de peças, em equipamento
médico-hospitalar disponível no Instituto Nacional de Câncer, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item Descrição/Especificação CatMat/CatServ Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total  (R$)

01

Manutenção corretiva, com substituição de
peças, por empresa externa especializada para
Scanner de Lâminas, marca Aperio, modelo
ScanScope CS, série SS5449, pat. 74214.

  UN         01            

02

Aquisição de Fonte de Luz (Light Source),
compatível ou similar à referência Dolan-Jenner,
PMC Field Re, para Scanner de Lâminas, marca
Aperio, modelo ScanScope CS, série SS5449,
pat. 74214.

   UN

 

01

 

             

Total  (R$):
 

    

 

1.2. Os dados cadastrais e a localização do equipamento estão descrito  abaixo.

ITEM EQUIPAMENTO MARCA MODELO NÚMERO DE SÉRIE PATRIMÔNIO LOCALIZAÇÃO

01 Scanner de Lâminas Aperio ScanScope CS SS5449 74214 Banco Nacional de Tumores
COPQ/INCA

1.3. O objeto da contratação tem a natureza de serviço comum.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução por preço global.
1.5. O contrato deverá ter vigência de 180 dias a contar da ordem para o início da execução do serviço emitida pelo Serviço de Engenharia
Clínica (SEC).
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Motivação:
2.1.1. Esta solicitação de serviço refere-se à manutenção corretiva, com substituição de peça,  para Scanner de Lâminas, marca Aperio,
modelo ScanScope CS, série SS5449, pat. 74214, pertencente ao Banco Nacional de Tumores (BNT) da Coordenação de Pesquisa (COPQ) do INCA,
visto que atualmente este equipamento encontra-se inoperante. O serviço solicitado não apresenta condições de ser executado pela equipe do Serviço
de Engenharia Clínica do INCA, considerando a sua complexidade, sendo indispensável a contratação de empresa especializada com a finalidade de
manter o perfeito funcionamento e a confiabilidade do equipamento.
2.1.2. O equipamento encontra-se inoperante e sua indisponibilidade causa grande impacto nas rotinas associadas ao BNT e subsidiárias às
diversas linhas de pesquisas desenvolvidas no INCA, com base no material histopatológico. O Scanner de Lâminas consiste numa plataforma
integrada para captura de imagens, preparação e leitura de lâminas histológicas (digitalização completa). Esta tecnologia, conhecida como Patologia
Digital, possibilita a aquisição, gerenciamento e interpretação da informação gerada através da digitalização das lâminas, sendo fundamental a
confiabilidade e disponibilidade deste equipamento para o bom andamento das referidas pesquisas. Diversos projetos, estudos e desenvolvimento de
pesquisas dependem diretamente deste equipamento.
2.2. Objetivo:
2.2.1. Contratação de serviço de manutenção corretiva, com inclusão de peças, para o equipamento médico-hospitalar listado no item 1.2.
2.3. Resultado esperado:
2.3.1. Esta solicitação visa primariamente assegurar a disponibilidade, confiabilidade e segurança dos equipamentos de apoio médico-
hospitalares. Adicionalmente espera-se que as medidas adotadas contribuam para a conservação dos equipamentos e aumento de sua vida útil.
2.4. Benefícios:



2.4.1. O perfeito funcionamento deste equipamento é de extrema importância e imprescindível para o desenvolvimento de pesquisas e projetos
que levem a melhorias no diagnóstico e tratamento do câncer. Espera-se o pleno funcionamento do equipamento para a correta execução de suas
funções na Coordenação de Pesquisa (COPQ) do INCA.
2.5. Planejamento:
2.5.1. A contratação deste serviço também objetiva atender ao Programa de Gerenciamento de Equipamentos Médico-Hospitalares da Divisão
de Engenharia Clínica do INCA, documento no 101.8000.003, de 28/11/2011, definido pelo planejamento INCA/COAD/DIEC PL 100.000.001, prevê
a implementação de ações técnicas de caráter preventivo e corretivo para equipamentos enquadrados como de apoio médico-hospitalar, diagnóstico ou
de procedimentos invasivos e de radiação ionizante, ou envolvidos em atividades estratégicas.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. Os serviços de manutenção corretiva serão executados conforme discriminado abaixo:
3.1.1. Serviço de manutenção corretiva com aplicação da fonte de luz, código Light Source Dolan-Jenner, PMC Field Re;
3.1.2. Serviço de desmontagem parcial do equipamento;
3.1.3. Serviço de aplicação das configurações e ajustes necessários ao pleno funcionamento do equipamento Scanner de Lâminas;
3.1.4. Revisão de segurança elétrica e mecânica;
3.1.5. Revisão funcional;
3.1.6. Revisão de qualidade;
3.1.7. Verificação dos parâmetros mensuráveis que comprovem o desempenho e a acurácia do equipamento e ainda a segurança do sistema;
3.1.8. Realização de testes gerais de funcionamento e operacionalidade do sistema, desempenho do equipamento e segurança do sistema;
3.1.9. Emissão de relatórios técnicos;
3.1.10. Realização de outros procedimentos e troca de demais peças que se fizerem necessários ao correto funcionamento do equipamento, com
base na visita técnica realizada pela empresa, e de acordo com manual técnico, normas técnicas e portaria (s) do Ministério da Saúde vigente (s).
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A Natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.
4.2. 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.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4.4. Natureza: Serviço não continuado.
5.  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Apresentar Certidão de Registro da Empresa no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA).
5.2. Sustentabilidade. Durante a realização do serviço de manutenção, a contratada deverá fazer o recolhimento das peças danificadas que
forem substituídas no equipamento, tendo o cuidado necessário com o acondicionamento, dando destinação adequada, ecologicamente correta e
compatível com as ações de sustentabilidade ambiental.
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. A execução dos serviços será iniciada após a ordem para o início da execução do serviço, sendo esta emitida pelo Serviço de
Engenharia Clínica, na forma que segue:
6.1.1. A emissão da ordem para o início dos serviços será realizada através de e-mail ou correspondência até 5 dias após a autorização da Área
de Contratos
6.1.2. O cronograma para a execução da manutenção corretiva deverá ser enviado para o SEC na primeira quinzena do início do Contrato, a
fim de ser validado junto ao laboratório do COPQ.
6.1.3. A empresa deverá agendar com a Engenharia Clínica a data e o horário da execução do serviço ou retirada do equipamento, quando
couber.
6.1.4. O funcionário técnico da empresa deverá apresentar-se ao Serviço de Engenharia Clínica para dar início à execução do serviço.
6.1.5. Horário para prestação de serviço será o horário comercial 08:00 às 17:00 horas.
6.1.6. Caso seja necessário retirar algum equipamento, partes e/ou peças, o ônus referente à retirada e transporte ficará por conta da
contratada.
6.1.7. A retirada do equipamento, partes e/ou peças terá que ser autorizada pelo Serviço de Engenharia Clínica. Quanto à devolução, esta
deverá ser realizada no mesmo local de retirada.
6.2. Pelo atraso injustificado na prestação do serviço, bem como pela imprecisão, insuficiência ou ineficácia na mesma, ficará a contratada
sujeita a penalidades e sanções cabíveis, previstas na lei nº. 8.666/93.
6.3. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros descritos no item Descrição da Solução. Após a realização dos serviços,
o equipamento deverá estar operacional pleno.
7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
7.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos estabelecidos neste Projeto Básico, assim como a avaliação da
qualidade do serviço será aferida conforme os itens deste Projeto Básico.
7.2. O teste de funcionamento operacional deverá ser realizado pela empresa contratada, na presença de profissional técnico do Serviço de
Engenharia Clínica e do usuário do equipamento.
7.3. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relação detalhada dos mesmos (Ordem de Serviço - OS), de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta da empresa,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.



7.4. O serviço de manutenção será avaliado através de teste de funcionamento operacional, que deverá ser realizado obrigatoriamente ao
final da intervenção de manutenção na presença de técnico da empresa contratada, profissional técnico do Setor de Engenharia Clínica e profissional
usuário do equipamento. O teste de funcionamento operacional deverá ter seu resultado descrito em Ordem de Serviço, registrando o seu aceite, o seu
aceite com pendência, ou o seu não aceite.
7.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
7.6. Será realizado Relatório de acompanhamento de contrato, que será emitido mensalmente pelo fiscal do contrato ou seu substituto. O
relatório de acompanhamento de execução de contrato será elaborado em conformidade com instrução de serviço n º IS 100.000.004 – Fiscalização de
Contratos de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médico-hospitalares, do INCA.
7.7. Será realizada verificação quanto ao cronograma de manutenção preventiva ser cumprido conforme o planejado.
7.8. Verificação do atendimento de manutenção corretiva, quanto a efetividade dos reparos e possíveis reincidências, trocas de peças com os
devidos registros e relatórios das manutenções em conformidade com as ordens de serviço ou check-list.
7.9. Avaliações quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato.
7.10. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração
dos aspectos mencionados na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017.
7.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.12. O pagamento só se dará após a execução total dos serviços.
8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
8.2. As peças e partes a serem fornecidas terão que ser novas e originais. Nos casos extraordinários de indisponibilidade da peça original, a
utilização de peças recondicionadas ou genéricas deverá ser autorizada previamente pelo SEC, que poderá admitir sua utilização em caráter
temporário, até a chegada da peça original, de modo a não provocar prejuízo aos procedimentos dos laboratórios e à assistência dos pacientes.
8.3. O Contrato em questão deve incluir o fornecimento de peças, a serem utilizadas nos procedimentos de manutenção corretiva.
8.3.1. Peças a serem fornecidas para o serviço: Fonte de luz, código Light Source Dolan-Jenner, PMC Field Re.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Disponibilizar o acesso aos funcionários da contratada para execução dos serviços;
9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
9.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
9.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção;
9.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Contrato e seus anexos;
9.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada.
9.7. Registrar e sinalizar a contratada qualquer irregularidade no funcionamento do equipamento durante o período de garantia.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. A contratada deverá encaminhar para o SEC, para avaliação e aprovação, no início do contrato, um cronograma com a programação de
manutenção corretiva, informando dia e horário da visita.
10.2.  Condições inadequadas de uso do equipamento e/ou seus acessórios, ou qualquer não conformidade identificada, deverá ser
comunicada pela contratada ao SEC através do “check list” ou relatório à parte.
10.3. A empresa deverá entregar o equipamento em perfeitas condições de uso do Serviço de Engenharia Clínica.
10.4. Todos os equipamentos submetidos a manutenção preventiva, e liberados para uso, devem ser identificados com uma etiqueta adesiva,
resistente à água, com pelo menos as informações: data da execução, validade, nome da empresa executante e visto do técnico que executou o serviço.
A etiqueta deve ser posicionada em local de fácil visualização.
10.5. A nota fiscal de serviço referente a fatura do serviço executado deverá ser encaminhada à Divisão Orçamentária e Financeira (DOF) da
COAD, a partir do 1º dia útil ao mês subsequente à prestação do serviço, acompanhada de uma cópia do relatório “check list”.
10.6. A contratada deverá emitir uma ordem de serviço (OS) de manutenção corretiva realizada. Na OS deverá constar os dados do
equipamento (marca, modelo, número de série, patrimônio, localização), detalhes do serviço realizado, a data de atendimento e o estado do
equipamento ao final da intervenção. A OS deverá estar assinada pelo técnico da empresa que efetuou o serviço, pelo profissional do INCA usuário do
equipamento que esteve presente durante a visita do técnico da empresa ou pelo profissional técnico do Serviço de Engenharia Clínica que
acompanhou o serviço. Ao final do serviço, a OS deve ser entregue ao SEC.
10.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
10.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.
10.9. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de
Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
10.10. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.
10.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.



10.12. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico.
10.13. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
10.14. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
10.15. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
10.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
10.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
10.19. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta.
10.20. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.
10.21. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Os serviços descritos neste Projeto Básico devem ser executados diretamente pela contratada, não será admitida a subcontratação do
objeto; não podendo ser subempreitados, cedidos ou sublocados, excetuados aqueles que não se incluam em sua especialização, o que dependerá de
prévia anuência do INCA, por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da contratada pelos ônus e perfeição técnica dos mesmos.
11.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. A avaliação da execução dos serviços: o teste de funcionamento operacional deverá ser realizado obrigatoriamente ao final de toda
intervenção de manutenção, quer preventiva ou corretiva, na presença de técnico da empresa contratada, profissional técnico da Serviço de Engenharia
Clínica e profissional usuário do equipamento. O teste de funcionamento operacional deverá ter seu resultado descrito em Ordem de Serviço,
registrando o seu aceite, ou seu aceite com pendência, ou o seu não aceite.
13.3. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração
dos aspectos mencionados na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017.
13.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.7. Responsável pelo atesto final dos serviços realizados: servidor vinculado ao Serviço de Engenharia Clínica.
14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta.
14.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.
14.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
14.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
14.5. Para efeito de recebimento provisório o fiscal técnico/gestor do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e,
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
14.6. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo fiscal técnico/gestor do contrato.



14.7. O fiscal técnico/gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada e caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
14.8. O fiscal técnico/gestor do contrato emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base
nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado
pela fiscalização com base no Instrumento Contratual.
14.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.
14.10. Instrumentos para a avaliação da qualidade, controle e registro de resultados: Ordem de Serviço e Relatório de fiscalização.
15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme
disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993.
15.2. A nota fiscal deverá ser entregue ou enviada ao INCA, no prazo de 10 (dez) dias.
15.3. Havendo atraso na entrega ou erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à empresa
e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para ao INCA.
15.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, junto a nota fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos, de
acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
15.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
15.6. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Projeto Básico.
15.7. 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 1993.
15.8. 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.
15.9. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários
e essenciais do documento, tais como:

15.9.1. o prazo de validade;
15.9.2. a data da emissão;
15.9.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
15.9.4. o período de prestação dos serviços;
15.9.5. o valor a pagar; e
15.9.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

15.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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;
15.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

15.11.1. não produziu os resultados acordados;
15.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
15.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou
quantidade inferior à demandada.

15.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
15.13. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.
15.14. 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.
15.15. 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.
15.16. 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. 
15.17. 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.
15.18. 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. 
15.19. 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.



15.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei
8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15.21. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público
da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
15.22. 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:

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 

16. VIGÊNCIA
16.1. O contrato terá vigência de 6 (seis) meses a contar da data de autorização para o início de serviços, emitida pelo Serviço de Engenharia
Clínica. 
17. GARANTIA DA EXECUÇÃO
17.1. Garantia de 90 (noventa) dias a contar do aceite definitivo do Serviço de Engenharia Clínica.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
18.1.5. cometer fraude fiscal;
18.1.6. não mantiver a proposta.

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por
período superior ao previsto no ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e
18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou
por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
18.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

18.2.3. 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;
18.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;
18.2.5. 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;

18.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
18.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1                                                
 

Ê



GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato

 
Tabela 2

 

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais,

por ocorrência;
05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por

dia e por unidade de atendimento;
04

3
Servir-se de funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por empregado e
por dia;

03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

5
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;
02

6 Substituir empregado alocado que não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 01

7

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas, após

reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato; 01

9
Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da

CONTRATADA
01

 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
18.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.



18.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
18.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, 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.
18.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. No atendimento às manutenções corretivas, os funcionários da empresa contratada devem apresentar-se, clara e devidamente
identificados ao Serviço de Engenharia Clínica (SEC) do INCA antes do início da intervenção. Da mesma forma, o término dos trabalhos deverá ser
comunicado ao SEC, mediante entrega de relatório de OS, com a descrição dos serviços realizados.
19.2. A manutenção deverá ser realizadas no local de instalação do equipamento. Caso seja necessária a sua remoção, ou remoção de alguma
parte, o ônus do transporte ficará por conta da contratada, sendo que a retirada do equipamento terá que ser autorizada pelo SEC. Quando da
devolução do equipamento, a contratada deverá comunicar ao SEC, que dará instruções quanto ao local de entrega e atestará o recebimento do
equipamento e a execução do serviço.
19.3. Pelo atraso injustificado na prestação do serviço, bem como, pela imprecisão, insuficiência ou ineficácia na mesma, ficará a contratada
sujeita a penalidades e sanções cabíveis, descritas em respectivo contrato administrativo.
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