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Ministério da Saúde 
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde 

Ins�tuto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
Coordenação de Administração Geral 

Divisão de Suprimentos 
Serviço de Compras 

  

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO TRADICIONAL

AQUISIÇÃO DE GERADORES DE LASER DIODO DE CONTATO SEMI CONDUTOR E LASER DE CO2 

25410.000344/2020-70

1. DO OBJETO

1.1. Trata o presente processo de aquisição de Gerador de laser diodo de contato semi condutor e
de Gerador de laser de CO2  para atender as solicitações da Área de Endoscopia Diges�va / HC I, conforme
condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Código Especificação Catmat
Unid.

de
medida

Qtd.
Valor

máximo
Unitário

Valor máximo Total (R$)

1 P01864 Gerador de laser diodo de contato
semi condutor  UN 01   

2 P01946

Gerador de laser de CO2 para
aplicação em micro cirurgia de

laringe com micromanipulador para
microscópio cirúrgico

 UN 01   

Valor máximo total que a Ins�tuição se dispõe a pagar:  

1.2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA:

1.2.1. ITEM 01 – Gerador de laser diodo de contato semi condutor ou Laser de contato ou Laser de
Diodo – NOTES 57787:

1.2.1.1. Laser de Diodo Comprimento de onda: 980nm;

1.2.1.2. Pulsação variável de .5 a até  200 Hz no máximo;

1.2.1.3. Con�nua;

1.2.1.4. Potência de emissão entre 0 e até 30 wa�s no mínimo;

1.2.1.5. Classificação: Classe 4 conforme norma ABNT IEC 60601-2-22;

1.2.1.6. Deverá permi�r controlar, configurar e monitorar o equipamento;

1.2.2. Acompanha os seguintes instrumentos/acessórios:

1.2.2.1. Kit de ferramentas para reparo das fibras (desencapador e cortador), compa�veis com os
modelos de fibras solicitadas;

1.2.2.2. 04 Fibras reu�lizáveis de aproximadamente 300 micrômetros;

1.2.2.3. 04 Fibras reu�lizáveis de aproximadamente 600 micrômetros;
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1.2.2.4. 01 Cânula de aproximadamente 60/100mm de comprimento, reu�lizável, para u�lização com
as fibras;

1.2.2.5. 01 Cânula de  aproximadamente 150/160 mm de comprimento, reu�lizável, para u�lização com
as fibras;

1.2.2.6. 01 Cânula de aproximadamente 200/180 mm de comprimento, reu�lizável, para u�lização com
as fibras;

1.2.2.7. 01 Cânula de aproximadamente 250/240 mm de comprimento, reu�lizável, para u�lização com
as fibras;

1.2.2.8. 01 Peça de Mão exclusiva para uso com o laser de diodo, reu�lizável;

1.2.2.9. Deve ter compa�bilidade com o item 01 do notes 57788.

1.2.3. ITEM 02 – Gerador de laser CO2, Laser de CO2  – NOTES 57788:

1.2.3.1. Equipamento composto por:

1.2.3.1.1. Console Principal;

1.2.3.1.2. Pedal de Acionamento;

1.2.3.1.3. Acessórios para funcionamento, proteção e manutenção do equipamento.

1.2.3.2. CONSOLE PRINCIPAL do Laser de CO2, com as seguintes caracterís�cas:

1.2.3.2.1. Deverá possuir integração com sistema  semicondutor, caso não seja poderá ser cotado dois
equipamentos a parte.

1.2.3.2.2. Estrutura constru�va do gabinete:

1.2.3.2.2.1. Painel de controle na parte superior do gabinete;

1.2.3.2.2.2. Com 4 rodízios;

1.2.3.2.2.3. Cons�tuído de braço ar�culável e haste de sustentação para fibra óp�ca;

1.2.3.3. Proteções do equipamento:

1.2.3.3.1. Disjuntores ou fusíveis de proteção;

1.2.3.3.2. Chave liga/desliga convencional;

1.2.3.3.3. Chave de desligamento de emergência;

1.2.3.3.4. Sistema de travamento remoto com indicação luminosa (Remote Interlock);

1.2.3.3.5. Não acionamento do laser quando detectado falha para os seguintes casos:

1.2.3.3.5.1. Falha no pedal de controle;

1.2.3.3.5.2. Falha no monitor de energia;

1.2.3.3.5.3. Falha na fonte de alimentação;

1.2.3.3.5.4. Falha no obturador;

1.2.3.3.5.5. Falha no laser de CO2;

1.2.3.3.5.6. Falha no laser de diodo, se integrado;

1.2.3.3.5.7. Falha na mira de ambos os lasers;, se integrado;

1.2.3.3.5.8. Falha no sistema de arrefecimento;

1.2.3.4. Painel de controle:

1.2.3.4.1. Deverá permi�r controlar, configurar e monitorar o equipamento;

1.2.3.4.2. Cons�tuído de display LCD colorido touchscreen;

1.2.3.5. O display deverá permi�r visualizar e configurar os seguintes parâmetros:

1.2.3.5.1. Laser de aplicação;

1.2.3.5.2. Potência média em wa�s:
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1.2.3.5.3. Energia por pulsação em joule;

1.2.3.5.4. Modo de operação: “Ready” ou “Standby”;

1.2.3.5.5. Modalidade de disparo;

1.2.3.5.6. Taxa de repe�ção (intervalo);

1.2.3.5.7. Taxa de pulsação em Hertz;

1.2.3.5.8. Número total de pulsações emi�das;

1.2.3.5.9. Número total de joules emi�dos;

1.2.3.5.10. Quan�dade total de tempo em segundos;

1.2.3.5.11. Mensagens de segurança contra configuração incorreta ou falha do sistema.

1.2.3.6. Sinal sonoro para indicação de:

1.2.3.6.1. Status de funcionamento;

1.2.3.6.2. Falhas no equipamento;

1.2.3.6.3. Configuração incorreta.

1.2.3.7. Laser de CO2, com as seguintes caracterís�cas:

1.2.3.7.1. Meio de a�vo: Dióxido de Carbono;

1.2.3.7.2. Comprimento de onda: 10.600 nanômetros;

1.2.3.8. Modalidades de disparo:

1.2.3.8.1. Pulsação única (com ajuste de tempo variável);

1.2.3.8.2. Pulsação de repe�ção;

1.2.3.8.3. Con�nua.

1.2.3.9. Taxa de pulsação: variável.

1.2.3.9.1. Potência máxima de emissão laser no modo con�nuo e pulsante: 30/40 wa�s, no mínimo.

1.2.3.9.2. Largura de pulso: ajustável.

1.2.3.9.3. Tempo de pausa para repe�ção: ajustável.

1.2.3.10. Braço ar�culável:

1.2.3.10.1. Deverá transmi�r o feixe de CO2 por dentro de sua estrutura, através de espelhos colocados
em ar�culações rota�vas;

1.2.3.11. 01 Micromanipulador e sua conexão mecânica para uso  com o microscópio Zeiss S88
Compa�vel com o microscópio Zeiss S88.

1.2.3.12. Mira laser com as seguintes caracterís�cas:

1.2.3.12.1. Raio de luz visível e de baixa energia, produzido por diodo;

1.2.3.12.2. Selecionável entre pulsante e con�nua;

1.2.3.12.3. Comprimento de onda entre 630 e 640nm;

1.2.3.13. PEDAL DE ACIONAMENTO, com as seguintes caracterís�cas:

1.2.3.13.1. Responsável por controlar as emissões de energia dos lasers de CO2 e diodo, se integrado;

1.2.3.13.2. Cons�tuído de proteção para evitar acionamento acidental e infiltração de líquidos/fluídos
(vedado);

1.2.3.14. Deve ter compa�bilidade com o item 01 do notes 57787

1.3. Dada a não par�cipação de no mínimo 03 (três) fornecedores por item, local ou regionalmente
enquadrados como EPP/ME e baseado na LC 123/2006 atualizada pela LC 147/2014, art. 49, inciso II,
informamos que o processo deverá ser des�nado à par�cipação de Ampla Disputa, sem o estabelecimento de
cotas  do objeto para a contratação de ME/EPP, conforme inciso I do art. 10º do Decreto nº 8538/15.



31/08/2020 SEI/MS - 0016395227 - Termo de Referência

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17965649&infra_s… 4/15

Ou

Dada a participação de no mínimo 03 (três) fornecedores por item, local ou regionalmente enquadrados como
EPP/ME e baseado na LC 123/2006 atualizada pela LC 147/2014, art. 49, inciso II, informamos que o processo
deverá ser destinado à exclusividade de ME’s e EPP’s, conforme art. 6º ao 8º do Decreto nº 8538/15.

1.3.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pra�quem o
preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá
ocorrer pelo menor preço.

1.3.3. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quan�dades ou as condições do pedido,
conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 180 dias contados da assinatura do contrato,
contemplando nesse período os prazos previstos para o recebimento provisório e defini�vo do objeto, como
também o prazo de pagamento, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.5. Caso haja discordância entre o descri�vo dos itens no Edital e no Comprasnet, prevalecerá o
descri�vo constante no Edital.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O Ins�tuto Nacional de Câncer é centro de referência de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em virtude da crescente demanda por cuidados médicos e pela realização de diagnós�cos, o
ins�tuto necessita modernizar constantemente seu parque tecnológico e de equipamentos para apoio
diagnós�co, em especial diagnós�co por endoscopia. A modernização dos serviços de diagnós�co
complementar eleva a produ�vidade e capacidade técnica local. Almeja-se esta modernização do parque
tecnológico sempre com foco con�nuo na melhoria da qualidade e na ampliação dos exames/procedimentos
ofertados, assim como no aumento da produ�vidade, possibilitando aos médicos solicitantes dos exames um
melhor assessoramento no que se refere ao diagnós�co e avaliação da efe�vidade terapêu�ca/evolução
clínica dos pacientes, permi�ndo reduzir o tempo de internação e proporcionando melhor qualidade na
recuperação dos pacientes atendidos. Material necessário para realização de micro cirurgia de lesões
neoplásicas de laringe e hipofaringe.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019.

4. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos (procedência nacional) ou
60 (sessenta) dias corridos (procedência internacional) contados da data da assinatura do contrato, em
remessa única, no seguinte endereço: Rua André Cavalcante, 37, Centro, CEP 20231-050, Rio de Janeiro – RJ,
mediante agendamento através do telefone: Tel.: (21) 3207-4647, (21) 3207-4648 ou (21) 3207-4635, ou em
alguma unidade do INCA, a qual será previamente informada. O prazo poderá ser prorrogado mediante
devida jus�fica�va de sua necessidade.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo de
7 (sete) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
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4.4.1. 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 defini�vo no dia do esgotamento
do prazo.

4.5. O fornecedor deverá seguir os trâmites de conferência e teste de aceite padronizado pelo
Serviço de Engenharia Clínica e/ou pela Área de Endoscopia Diges�va / HC I. O fornecedor deverá encaminhar
profissional técnico para proceder a conferência em conjunto com profissionais do INCA, e ainda a instalação
e os testes de aceite do equipamento de acordo com agenda estabelecida pelo Serviço de Engenharia Clínica
e/ou pela a Área de Endoscopia Diges�va / HC I.

4.6. Excepcionalmente, nos casos de itens de baixo custo e baixa complexidade, onde não serão
exigidos os procedimentos de instalação ou treinamentos, poderá ser admi�do pelo Serviço de Engenharia
Clínica e/ou pela Área de Endoscopia Diges�va / HC I a conferência sem a presença do fornecedor. Para tal, o
fornecedor deverá encaminhar documento declarando que autoriza a conferência pelo Serviço de Engenharia
Clínica e/ou pela Área de Endoscopia Diges�va / HC I e que se compromete a corrigir as não conformidades
iden�ficadas.

4.7. No caso de iden�ficação de alguma não conformidade no ato da conferência, com a presença
ou a ausência do fornecedor, a aceitação do equipamento ficará suspensa e seu andamento ficará
condicionado ao atendimento, por parte do fornecedor, das pendências iden�ficadas.

4.8. As pendências iden�ficadas na conferência serão no�ficadas pelo Serviço de Engenharia Clínica
e/ou pela Área de Endoscopia Diges�va / HC I ao Serviço de Patrimônio, que formalizará junto ao fornecedor
as não conformidades que impedem ao aceite em defini�vo do material.

4.9. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Será destacada uma equipe técnica da Área de Endoscopia Diges�va / HC I para par�cipar do
Pregão com o propósito de analisar se as caracterís�cas descritas dos equipamentos cotados estão de acordo
com as especificadas no termo de referência.

5.2. Será exigido do licitante a apresentação de documentação técnica que demonstre que o
equipamento ofertado atende a especificação técnica do termo de referência.

5.3. A documentação técnica apresentada pela licitante deverá conter a descrição técnica detalhada
do equipamento, sua funcionalidade, suas caracterís�cas �sicas, elétricas e de desempenho, e demais
informações necessárias para demonstrar as caracterís�cas do produto ofertado. Será admi�do como
documentação técnica os manuais e catálogos técnicos dos fabricantes, os manuais dos equipamentos
depositados no site da ANVISA, trabalhos cien�ficos e relatórios gerados por ins�tuições de renome que
evidenciem que o equipamento ofertado atende aos requisitos especificados no termo de referência.

5.4. Se a documentação apresentada não for suficiente para definição da avaliação do
equipamento, será exigida do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar apresentação de
amostra dos itens para verificação da compa�bilidade com as especificações deste Termo de Referência. (EM
CASO DE NECESSIDADE SERÁ SOLICITADA A AMOSTRA, VERIFICAR COM O SOLICITANTE E A ENGENHARIA
CLINICA)

5.4.1. Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emi�do pelo Serviço de Vigilância Sanitária
da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante. A Licença emi�da pelo Serviço de
Vigilância Sanitária deverá estar dentro do prazo de validade. Nos Estados ou Municípios em que os órgãos
competentes não estabelecem validade para a Licença, deverá ser apresentada a respec�va comprovação
legal.

5.4.2. Comprovação dos registros dos produtos no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a
validade (dia/mês/ano), por meio de:

a) Cópia do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número rela�vo
a cada produto cotado ou Cópia emi�da eletronicamente através do sí�o da Agência
Nacional da Vigilância Sanitária;

b) Protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido,
desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do úl�mo
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ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6º do ar�go 12 da
Lei nº. 6.360/76, de 23 de setembro de 1976. A não apresentação do registro ou do
protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado.

5.5. Para os produtos isentos de registro na ANVISA, a licitante deverá comprovar essa isenção
através de:

5.5.1. Documento ou informe do site da ANVISA, desde que contenha data e hora da consulta,
informando que o objeto por ela ofertado é isento de registro, ou;

5.5.2. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC correspondente e, que comprove a isenção do objeto
ofertado.

5.6. Caso o Licitante apresente registro do produto na Anvisa, deverá Comprovar possuir
Autorização de Funcionamento de Empresas - AFE, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, todavia, tal exigência será dispensada se o licitante comprovar que os produtos são isentos de
registro na ANVISA.

1. OBS.: CASO O ITEM NÃO TENHA ANVISA RETIRAR OS ITENS: 5.4.1 A 5.6

6. DA AMOSTRA: (EM CASO DE NECESSIDADE SERÁ SOLICITADA A AMOSTRA, VERIFICAR COM O
SOLICITANTE E A ENGENHARIA CLINICA)

6.1. AVALIAÇÃO DA AMOSTRA:

6.1.1. A avaliação da amostra tem como obje�vo verificar a conformidade do objeto ofertado com a
especificação técnica, para os casos de possíveis dúvidas não sanadas apenas na avaliação da documentação
técnica. Além disso, o teste visa também verificar, se necessário, a aderência do produto ofertado aos
procedimentos clínicos realizados de forma a assegurar a eficácia da contratação mediante jus�fica�va
emi�da pela comissão responsável. Esta avaliação proporciona, potencialmente, a detecção precoce do
fornecimento de bens e/ou suprimentos com baixa qualidade e consequentemente o não cumprimento do
edital por parte do licitante vencedor antes da celebração contratual, reduzindo-se desta forma o risco da
ocorrência deste problema.

6.1.2. A apresentação da amostra é obrigatória para o licitante provisoriamente em primeiro lugar na
fase de classificação.

6.1.3. Para os casos onde se iden�fique o não atendimento integral do objeto ofertado com a
especificação técnica, a licitante estará dispensada do envio da amostra e, consequentemente,
desclassificado.

6.1.4. A amostra sempre será solicitada pelo Pregoeiro nos casos em que for exigido no Edital.

6.1.5. Os testes serão realizados por uma equipe técnica composta minimamente pelo solicitante do
item. O Serviço de Engenharia Clínica poderá ser demandado a assessorar a Comissão na realização dos testes
e elaboração do parecer, sendo a emissão do parecer técnica de inteira responsabilidade do solicitante.  

6.2. SOLICITAÇÃO DA AMOSTRA:

6.2.1. Quando o pregoeiro solicitar a entrega da amostra, a licitante terá até 05 (cinco) dias úteis, a
contar da sua convocação, para entregar no Setor de Patrimônio do INCA, sito, à Rua André Cavalcante, 37,
Centro, CEP 20231-050, Rio de Janeiro – RJ mediante agendamento através do telefone: Tel.: (21) 3207-4647,
(21) 3207-4648 ou (21) 3207-4635 ou em alguma unidade do INCA, a qual será previamente informada.

6.2.2. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
jus�ficada do licitante, formulada antes de findar o prazo estabelecido, e formalmente aceita ou não, pela
área solicitante.

6.2.3. O produto entregue deverá estar devidamente iden�ficado com a marca, modelo e n° de série
do equipamento que será subme�do ao Teste de Amostra e acompanhado de documento informando o nome
do licitante, nº do processo, nº do Pregão e nº do item a que se refere a amostra.

6.2.4. O equipamento entregue para a realização do teste de amostra deverá ser obrigatoriamente da
mesma marca e modelo do ofertado na proposta da licitante.
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6.2.5. Todas as despesas decorrentes do processo de avaliação da amostra são de responsabilidade
da licitante. Caso a mesma não tenha interesse em apresentar a amostra dentro do prazo estabelecido, sua
proposta será desclassificada, ficando a mesma fica sujeita à sanção administrava imposta no edital.

6.2.6. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à
realização dos testes, incluindo acessórios, insumos e profissional.

6.2.7. A empresa licitante deverá disponibilizar um profissional qualificado para acompanhar os testes
e apresentar, se necessário, recomendações para a melhor condução da avaliação.

6.3. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA:

6.3.1. Nos testes realizados serão verificados todos os itens discriminados na especificação técnica,
podendo também ser realizado, algum outro teste não previsto, em função de fundado receio de que a
amostra não esteja em conformidade com as especificações, desde que seja devidamente jus�ficada para que
possa ser realizado, conforme explicitado no item “ Avaliação da Amostra”.

6.3.2. A avaliação da amostra compreenderá na realização dos testes ou diligências a serem
realizados pela equipe técnica, composta minimamente pelo solicitante do equipamento, com a presença do
Pregoeiro, onde será confirmado o atendimento integral do objeto ofertado com relação à especificação
técnica presente no edital.

6.3.3. Poderão ser realizados também outros testes específicos com vistas a verificar a aderência aos
procedimentos clínicos realizados pela área assistencial do INCA. Neste caso, o mesmo deverá ser
devidamente jus�ficado pela comissão responsável pela elaboração do parecer técnico conforme formulário
anexo ao edital.

6.4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO TESTE DE AMOSTRA:

6.4.1. A Comissão Técnica do INCA emi�rá, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a realização do
teste de amostra, o Termo de Avaliação de Amostra, modelo anexo e entregará ao pregoeiro onde deverá
constar obje�vamente se a amostra está ou não de acordo com as especificações técnicas exigidas, se as
condições proporcionadas pela licitante foram adequadas para a realização do teste e se o equipamento
possui aderência aos procedimentos clínicos realizados na ins�tuição.

6.4.2. Caso a amostra seja reprovada, a comissão deverá jus�ficar a razão da reprovação.

6.4.3. No caso de eventual falha durante a realização do Teste de Amostra:

6.4.3.1. O licitante classificado deverá solicitar se julgar necessário, a Comissão Técnica mais 02 (dois)
úteis a contar da data do evento pela falha, para apresentação da Amostra Reajustada.

6.4.3.2. Atendidas às condições de avaliação, a Comissão Técnica do INCA emi�rá, no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, após a entrega da amostra ajustada, novo Termo de Avaliação de Amostra que informará se
o equipamento ajustado está ou não de acordo com as exigências con�das no edital.

6.4.3.3. Caso o novo Termo de Avaliação de Amostra indique a não conformidade da amostra ajustada,
a licitante terá sua proposta desclassificada.

6.5. IMPLICAM NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE:

6.5.1. Atendimento parcial ou não atendimento aos requisitos funcionais e de desempenho mínimos
exigidos, inoperância, funcionamento irregular ou parcial de qualquer funcionalidade do equipamento
durante a realização dos testes ou caracterís�cas, que deverá ser compa�vel com materiais e ro�nas
pra�cadas no INCA de funcionamento que possam implicar em riscos à con�nuidade operacional da solução.

6.6. PARTICIPAÇÕES DE DEMAIS INTERESSADOS:

6.6.1. Qualquer cidadão poderá acompanhar os procedimentos realizados no teste de amostra desde
que manifeste interesse através do pregoeiro até a véspera da realização do teste e que não interfira de modo
a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

6.7. DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA:

6.7.1. Findo a realização do teste, a licitante será comunicada através do e-mail para proceder a
re�rada da Amostra que deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis. Após esse prazo, não
havendo re�rada da Amostra, será presumida como renúncia da licitante ao objeto, que poderá ser doado ou
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descartado pelo INCA, sem gerar à licitante direito à indenização, estando sujeita às sanções previstas na Lei
geral de Licitação 8.666/93.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento defini�vo;

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido, conforme o caso;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:

8.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garan�a.

8.3.2. Subs�tuir os materiais entregues até 7 (sete) dias após o aceite ou desde que fique
comprovada a existência de fato que impeça sua regular u�lização, cuja verificação da inconformidade do
material com a especificação constante do termo de referência fique comprovada;

8.3.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constante neste Termo de Referência, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade;

8.3.4. Deverá fornecer o manual operacional impresso e em meio eletrônico, atualizado, e em
idioma português.

8.3.5. Deverá ser fornecido um manual impresso para cada unidade de equipamento fornecido.

8.3.6. Deverá ser fornecido o manual operacional, impresso e em meio eletrônico, dos periféricos que
acompanham o equipamento principal.

8.3.7. Deverá fornecer o manual de serviço/técnico integral, detalhado e original do fabricante
impresso e/ou em meio eletrônico em idioma português ou espanhol ou inglês.

8.3.8. Deverá dispor de assistência técnica local e garan�r um atendimento às chamadas para
assistência técnica em até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do Serviço de Engenharia Clínica
e/ou da Área de Endoscopia Diges�va/HC I cujo não cumprimento poderá levar a empresa licitante à sanção
administra�va imposta no edital.

8.3.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990).

8.3.10. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

8.3.11. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.3.12. As empresas contratadas adotarão as seguintes prá�cas de sustentabilidade, quando couber:
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a) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre resíduos sólidos;

b) realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e en�dades da
Administração Pública Federal direta, na fonte geradora, e a sua des�nação às associações e
coopera�vas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta sele�va
do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro
de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

8.3.13. Devem ser observados, no que couber, os diplomas norma�vos a seguir: Cons�tuição da
República Federa�va do Brasil – ar�gos 170 e 225; Lei nº 6.938/1981 – Polí�ca Nacional do Meio Ambiente;
Lei nº 12.187/2009 - Polí�ca Nacional de Mudança do Clima; Lei nº 12.305/2010 – Polí�ca Nacional de
Resíduos Sólidos; Lei nº 12.349/2010, que alterou o ar�go 3º da Lei nº 8.666/93; Decreto nº 2.783/98 –
Proíbe en�dades do governo federal de comprar produtos ou equipamentos contendo substâncias
degradadoras da camada de ozônio; Decreto nº 7.746/2012 – Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93;
Decreto 5.940/06 – Coleta Sele�va Solidária na Administração Pública Federal; Instrução Norma�va
SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010 – Dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, contratação de serviços ou obras pela administração direta, autárquica e funcional; Instrução Norma�va
SLTI/MPOG n. 10, de 12/11/2012 - Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logís�ca
Sustentável de que trata o art. 16 do Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012.

8.3.14. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, inclusive a Seguridade Social;

8.3.15. Reconhecer todos os direitos do INCA, em caso de rescisão administra�va do contrato, com a
finalidade de que a Administração não sofra solução de con�nuidade nas suas a�vidades;

8.3.16. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em
decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

8.3.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei 8.666/93.

8.3.18. Responsabilizar-se pela a�vidade da correta e pontual entrega do material contratado, evento
que se estende até o momento em que o material é posto no endereço indicado para a entrega, após
devidamente descarregado, depois de acolhido pelo Almoxarifado Central e em condição de conferência,
dentro prazo estabelecido neste Termo de Referência;

8.3.19. Responsabilizar-se pelas providências administra�vas e pelos pagamentos de frete, seguro,
eventuais autorizações para trânsito do material, bem como, pelo cumprimento de toda legislação geral e
específica de transporte para o item transportado;

8.3.20. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos verificados no material ou provocados
contra terceiros, até o momento em que o material esteja totalmente descarregado no local indicado pelo
INCA, acolhido pelo Almoxarifado Central e em condições de conferência;

8.3.21. Ao receber o contrato, a contratada deve estar ciente que o prazo de entrega dar-se-á por
atendido apenas quando integralmente atendidas as condições do item 5, quando então cessará a contagem
de prazo para eventual aplicação de penalidades por atraso no fornecimento do material;

8.3.22. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.4. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitado.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.5. 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 man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.6. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
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e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.7. A fiscalização está a cargo do Serviço de Patrimônio do INCA, que designará servidor do
respec�vo Serviço para desempenhar a a�vidade.

11.8. No caso de recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.9. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.10. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.11. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a par�r do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.

12.11.23. 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, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.12. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.13. 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 sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.

12.13.24. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes 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.

12.15. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária
para pagamento.

12.16. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua no�ficação, 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.

12.18. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no
âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.19. 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
per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.
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12.20. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.21. Havendo a efe�va 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.

12.21.25. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.22.26. 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.

12.23. 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 efe�vo 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 efe�vo 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%

13. DO REAJUSTE

13.24. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

13.24.27. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.25. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r
dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

13.26. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela úl�ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice defini�vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.27. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

13.28. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não
possa mais ser u�lizado, será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.

13.29. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi�vo.

13.30. O reajuste será realizado por apos�lamento.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.31. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, prestará garan�a no valor correspondente a 5% do valor do Contrato, que será
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liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

14.32. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garan�a: 

14.32.28. caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;   

14.32.29. seguro-garan�a; 

14.32.30. fiança bancária. 

14.33. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica
Federal, com correção monetária, em favor do contratante.

14.34. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

14.35. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a Contratada obriga-se a fazer a respec�va reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data em que for no�ficada.

14.36. A Contratante executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.37. A garan�a prestada pelo contratado será liberada ou res�tuída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (ar�go 56, §4º da Lei nº 8666/93).

15. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

15.38. O prazo de garan�a contratual dos bens, complementar à garan�a legal, é de, no mínimo,  ___
(__VERIFICAR NO NOTES OU  COM USUÁRIO__________) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se
superior, contado a par�r do primeiro dia ú�l subsequente à data do recebimento defini�vo do objeto.
(Jus�ficar a exigência de garan�a e o prazo estabelecido)

15.39. A garan�a será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

15.40. A garan�a abrange a realização da manutenção corre�va dos bens pela própria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

15.41. Entende-se por manutenção corre�va aquela des�nada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a subs�tuição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

15.42. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garan�a deverão ser
subs�tuídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das peças u�lizadas na fabricação do equipamento.

15.43. Uma vez no�ficada, a Contratada realizará a reparação ou subs�tuição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados a par�r da data de re�rada do
equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

15.44. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus�ficada da Contratada, aceita pelo Contratante.

15.45. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de
especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para u�lização em caráter provisório pelo
Contratante, de modo a garan�r a con�nuidade dos trabalhos administra�vos durante a execução dos
reparos.

15.46. Decorrido o prazo para reparos e subs�tuições sem o atendimento da solicitação do
Contratante ou a apresentação de jus�fica�vas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a subs�tuição do bem ou de seus componentes, bem
como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respec�vos, sem que tal fato acarrete a perda da
garan�a dos equipamentos.
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15.47. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garan�a será de
responsabilidade da Contratada.

15.48. A garan�a legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permi�ndo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de
suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.49. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

16.49.31. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

16.49.32. ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.49.33. falhar ou fraudar na execução do contrato;

16.49.34. comportar-se de modo inidôneo;

16.49.35. cometer fraude fiscal;

16.50. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

16.50.36. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significa�vos para a contratante;

16.50.37. Multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injus�ficado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

16.50.38. Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do contrato;

16.50.39. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.50.40. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade
administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

16.50.41. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

16.50.41.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va no subitem 16.1 deste Termo de Referência.

16.50.42. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo�vos 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;

16.51. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.52. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
e os profissionais que:

16.52.43. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.52.44. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

16.52.45. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra�cados.

16.53. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo 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.

16.54. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão
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inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

16.54.46. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.55. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do
Código Civil.

16.56. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

16.57. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de
Responsabilização - PAR.

16.58. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas 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 administra�va.

16.59. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

16.60. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

17.61. O custo es�mado da contratação é de R$ XXXXXXXX,XX (________________________).

18. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

18.62. Os materiais, objeto deste certame, não se enquadram na listagem citada no Guia Nacional de
Licitações Sustentáveis da AGU/2019.

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.63. Unidade Gestora: 250052

19.64. Programa de Trabalho: 10 302 5018 8758 0033

19.65. PTRES (Programa de Trabalho Resumido): 173226

19.66. Fonte de Recursos: 6151000000

19.67. Esfera Orçamentária: 2 - Seguridade Social

20. PRAZO DE INSTALAÇÃO

20.68. Deverá ser de até 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento provisório.  A contratada
será responsável pela montagem e instalação dos equipamentos, correndo às suas expensas todos os custos
referentes às mesmas. Dentro deste prazo, deverá ser definido um cronograma de instalação a ser agendado
junto ao Inca e/ou à unidade contemplada, contendo as datas de início e finalização das instalações nos locais
de des�no. Deverá fazer parte do procedimento de instalação a capacitação técnica, no local, para os futuros
usuários dos equipamentos adquiridos, quando for o caso.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.69. Modalidade/Tipo: Pregão Eletrônico

21.70. Critério de Julgamento: Menor Preço

21.71. Modo de Disputa: Aberto/Fechado

21.72. Forma de Fornecimento: Entrega Única 

21.73. Prazo de Entrega:
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21.73.47. Materiais de procedência nacional: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a par�r do dia
ú�l subsequente à data de recebimento da Nota de Empenho/Assinatura do Contrato, prorrogáveis com a
devida jus�fica�va;

21.73.48. Materiais de procedência internacional: 60 (sessenta) dias corridos, contados a par�r do dia ú�l
subsequente à data de recebimento da Nota de Empenho/Assinatura do Contrato, prorrogáveis com a devida
jus�fica�va;

21.74. Local de Entrega: Rua André Cavalcante, 37 – Centro – Rio de Janeiro. Agendar com o
Serviço de Patrimônio/INCA - Tel.: (21) 3207-4647, (21) 3207-4648 ou (21) 3207-4635.

21.75. Forma de Contratação: Através de Contrato firmado entre ambas as partes;

21.76. Forma de Pagamento: Através de ordem bancária;

21.77. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do
presente Termo de Referência, prevalecem estas úl�mas.

 
 

Responsável
Área Requisitante/Unidade

 
 
 

Aprovação do Termo de Referência
 

Considerando a delegação de competência ins�tuída pela Portaria Interna do INCA nº 877 de 18 de Dezembro
de 2018, publicada em Bole�m de Serviço em 14 de Janeiro de 2019, aprovo o Termo de Referência deste

processo, diante da presença dos elementos técnicos que propiciam a avaliação do custo pela administração
pública, especialmente verificação de orçamento detalhado, definição dos métodos, valor es�mado em

planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma �sico-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 obje�va, sendo a estratégia de suprimentos e 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.
 
 

Atenciosamente,
 
 

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.
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