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Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Ins�tuto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Gabinete

Serviço de Tecnologia da Informação
  

PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

(LEI 10.520/2002 COMBINADO COM O DECRETO Nº 10.024/2019)

PROCESSO N.º 25410.004362/2020-21

 

  
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. Contratação de serviço con�nuado de impressão corpora�va (Outsourcing de Impressão) na modalidade franquia de páginas mais excedente para
o Ins�tuto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA, compreendendo o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração e a cessão de
direito de uso dos equipamentos de impressão novos e de primeiro uso,  contemplando a impressão, cópia e digitalização, incluindo a prestação dos serviços de
manutenção preven�va e corre�va dos equipamentos, reposição de peças e partes, suprimentos e insumos (exceto papel), sistemas para gerenciamento,
monitoramento, controle de cotas de impressão, gestão de a�vos, contabilização e bilhetagem dos documentos impressos e copiados, e sobretudo, as
prestações essenciais aos serviços referentes à Lei 12.305/2010 (gestão pela própria contratada dos resíduos gerados pelo contrato) para atender às
necessidades deste Ins�tuto, conforme as especificações técnicas, quan�ta�vos e demais condições gerais estabelecidas neste Termo de Referência.

 

Lote Item CATSER Descrição dos Serviços Unidade de
Medida Quantidade * Valor Unitário (R$) Valor Tota

 

 

1

 

1 2673-5 Franquia – Multifuncional Laser ou Led Monocromática página 24.316.800   

2 2673-5 Franquia – Multifuncional Laser ou Led Policromática página 432.000   

3 2673-5 Excedente – Multifuncional Laser ou Led Monocromática página 16.171.200   

4 2673-5 Excedente – Multifuncional Laser ou Led Policromática página 259.200   

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
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Valor total estimado (R$)                    

* Quantidade estimada para 48 (quarenta e oito) meses.

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), de natureza con�nuada de impressão,
cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, com equipamentos novos, de primeiro uso, com suporte técnico
(manutenção preven�va e corre�va), fornecimento de peças, componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro etc.), incluindo, sobretudo, as
prestações essenciais aos serviços referentes à Lei 12.305/2010 (gestão pela própria contratada dos resíduos gerados pelo contrato), excetuando-se apenas o
fornecimento de papel.

1.3. Os quan�ta�vos e respec�vos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.

1.5. O prazo de vigência do contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, com base no ar�go 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

1.5.1. Jus�fica-se o prazo contratual acima, conforme item 1.8 do "Manual de Boas Prá�cas orientações e vedações para contratação de serviços de
outsourcing de Impressão", previsto na Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016 da Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), atual Ministério da Economia, que recomenda que “a vigência dos contratos de outsourcing de impressão –
modalidade franquia de páginas mais excedente, seja de 48 meses com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, de modo a permi�r a amor�zação
completa do a�vo e consequentemente a redução dos custos unitários por página”.

1.5.2. Quando da prorrogação contratual, o Contratante assegurar-se-á de que os preços contratados con�nuam compa�veis com aqueles pra�cados no
mercado, de forma a garan�r a con�nuidade da contratação mais vantajosa, em relação à realização de uma licitação.

1.6.  Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações técnicas constantes no Termo de
Referência, o licitante deverá obedecer a este úl�mo.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

2.1. Serviço con�nuado de impressão corpora�va (Outsourcing de Impressão) na modalidade franquia de páginas mais excedente para o Ins�tuto
Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA, compreendendo o fornecimento de equipamentos, instalação, configuração e a cessão de direito de uso
dos equipamentos de impressão novos e de primeiro uso,  contemplando a impressão, cópia e digitalização, incluindo a prestação dos serviços de manutenção
preven�va e corre�va dos equipamentos, reposição de peças e partes, suprimentos e insumos (exceto papel), sistemas para gerenciamento, monitoramento,
controle de cotas de impressão, gestão de a�vos, contabilização e bilhetagem dos documentos impressos e copiados, para atender às necessidades deste
Ins�tuto, conforme as especificações técnicas, quan�ta�vos e demais condições gerais estabelecidas neste Termo de Referência.

2.2. A modalidade de outsourcing de impressão “Pagamento por Franquia Mensal + Excedente” consiste no pagamento mensal para a Contratada que
inclui a quan�dade mínima de equipamentos e o valor mínimo mensal de páginas impressas pré-estabelecidos em franquia. O valor a ser pago a mais
(excedente) ocorrerá somente se a Contratante ultrapassar a quan�a mínima contratada de páginas impressas.

2.3. A presente contratação visa a atender as necessidades de diversas áreas do INCA, iden�ficadas durante a elaboração do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2018-2019.

2.4. A es�ma�va constante no Item 2.5 tem com base de dimensionamento o histórico de impressões do contrato nº 004/2016.

2.5. Bens e serviços que compõem a solução

Id. Descrição do Bem ou Serviço Código
CATSER Quantidade * Métrica ou

Unidade

1 Franquia – Multifuncional Laser ou Led
Monocromática 26573 24.316.800 página

2 Franquia – Multifuncional Laser ou Led
Policromática 26611 432.000 página

3 Excedente – Multifuncional Laser ou Led
Monocromática 26654 16.171.200 página

4 Excedente – Multifuncional Laser ou Led
Policromática 26697 259.200 página

* Quantidade estimada para 48 (quarenta e oito) meses.

2.5.1. Quan�ta�vo de Impressão Mensal

Id. Descrição do Bem ou Serviço Código
CATSER Quantidade * Métrica ou

Unidade

1 Franquia – Multifuncional Laser ou Led
Monocromática 26573 506.600 página

2 Franquia – Multifuncional Laser ou Led
Policromática 26611 9.000 página

3 Excedente – Multifuncional Laser ou Led
Monocromática 26654 336.900 página

4 Excedente – Multifuncional Laser ou Led
Policromática

26697 5.400 página
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2.5.2. A solução de Outsourcing de Impressão deverá ser composta por:

I. Serviço de impressão, cópia e digitalização de documentos em monocromá�co ou policromá�co;

II. Digitalização de documentos com possibilidade de pesquisa por palavras/termos chaves para serem anexados ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI
com aplica�vo de OCR;

III. Equipamentos para impressão, cópia e digitalização atualizados tecnologicamente;

IV. Serviço de instalação, configuração e capacitação;

V. Serviço de gerência dos a�vos e suprimentos;

VI. Serviço de reposição de peças, suprimentos e insumos, exceto papel;

VII. Serviço de manutenção preven�va, corre�va e suporte técnico;

VIII. Sistema para gerenciamento de chamados técnicos;

IX. Sistema para monitoramento da solução;

X. Sistema para controle de cotas e retenção de impressão;

XI. Sistema para gestão de a�vos e contabilização (bilhetagem) dos documentos impressos e copiados;

XII. Serviço de descarte ecológico dos resíduos dos equipamentos;

XIII. Serviço de desfazimento dos equipamentos.

2.5.3. As quan�dades de equipamentos (impressoras e mul�funcionais), necessárias para prestação do serviço, por endereço do INCA, estão descritas
no  item 5.6.1.6.

2.5.4. Os locais de prestação dos serviços de cada unidade do INCA estão descritos item 8.1.3.8.11.

2.5.5. A funcionalidade de cópia está in�mamente relacionada a impressão de página(s), haja visto que há uma impressão para cada página do
documento original copiado, assim sendo, a remuneração para este serviço é a contabilização de página(s) impressa(s), dentro dos serviços que compõem a
solução.

2.5.6. A funcionalidade de digitalização para efeito de armazenamento de arquivo digital não traz consigo previsão de remuneração por página
digitalizada. Este serviço deve ter o seu custo es�mado diluído no custo dos serviços que compõem a solução.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

3.1. Contextualização e Jus�fica�va da Contratação

3.1.1. O Ins�tuto 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. Essas ações compreendem a assistência médico-
hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, e a atuação em áreas
estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especializados, desenvolvimento da pesquisa e geração de informação
epidemiológica. Tais ações são de caráter mul�disciplinar e têm como obje�vo reduzir a incidência e mortalidade causada pelo câncer no Brasil.

3.1.2. Atualmente, o INCA encontra-se distribuído em 18 (dezoito) endereços pela cidade do Rio de Janeiro, conta com unidades de pesquisa, hotelaria
(residentes), administra�va, central de abastecimento, além de 5 unidades hospitalares, HC I, HC II, HC III, HC IV e CEMO.

3.1.3. Com o apoio e auxílio dos serviços de Tecnologia da Informação (TI), todas as cinco unidades hospitalares do INCA adquiriram acreditação
pela Joint Commission Interna�onal, onde operam de acordo com padrões internacionais de qualidade no atendimento médico e hospitalar.

3.1.4. O Serviço de Tecnologia da Informação (SETI), no cumprimento de sua missão ins�tucional, é responsável por garan�r os acordos de nível de
serviço estabelecidos para o funcionamento ininterrupto dos serviços, programas, aplica�vos e equipamentos que dão suporte as a�vidades fim do INCA, em
especial, os serviços de rede e  comunicação, Sistema de Armazenamento e Distribuição de Imagens (PACS), aplicações clínicas, Intranet, ERP, BI, correio
eletrônico e acesso à Internet, entre muitos outros de igual importância que compõem o por�ólio de soluções de tecnologia disponibilizado no INCA, em face
dos requerimentos próprios da atuação na prevenção e controle do câncer no Brasil.

3.1.5. O Plano Diretor da Tecnologia da Informação (PDTI) delineia estratégias para o planejamento e execução da polí�ca de Tecnologia da Informação
do INCA com o obje�vo 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.

3.1.6. A SETI/INCA disponibiliza aos usuários do INCA, através do contrato 004/2016, o serviço de outsourcing de Impressão, na modalidade de locação
de equipamento e mais pagamento de cópia impressa, que permite, além de impressões, realizar cópias de documentos e digitalizações. O INCA não possui
equipamentos mul�funcionais próprios, tornando-se necessária a contratação do serviço em pauta para atendimento de suas demandas internas, com o
fornecimento de suprimentos e manutenção dos equipamentos.

3.1.7. O serviço de impressão é con�nuo e necessário para o desempenho das atribuições do Ins�tuto, cuja interrupção pode comprometer a
con�nuidade de suas a�vidades. A ausência desse serviço pode prejudicar o cumprimento de metas definidas para o alcance dos obje�vos estratégicos, uma vez
que impacta nega�vamente a execução das a�vidades administra�vas do Ins�tuto.

3.1.8. Ressalta-se que com a implementação e o uso efe�vo do sistema SEI! (Sistema Eletrônico de Informações) no Ins�tuto Nacional do Câncer – INCA,
as demandas por impressões e digitalizações foram significa�vamente alteradas em quan�dade, necessitando de uma readequação a esta nova realidade
adotada do Ins�tuto.

3.1.9. Tendo em vista o término do contrato nº 004/2016. e seus adi�vos, em 01/02/2021, faz-se necessária nova contratação para a con�nuidade do
serviço de impressão disponibilizado para o INCA, garan�ndo a Sustentabilidade e Manutenção do Ambiente Operacional Atual, definido no PDTIC.

3.1.10. Corroborasse que, desde 2016, através da Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, a Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), atual Ministério da Economia, em observância ao disposto na Estratégia de Governança Digital e a atual
IN SGD/ME nº 1/2019, recomenda aos órgãos e en�dades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), no que
tange ao atendimento às demandas de serviços de impressão e digitalização, a contratação preferencial de serviços de outsourcing de impressão na modalidade
franquia de páginas mais excedente, no lugar de aquisição ou locação de equipamentos de impressão e digitalização.

3.1.11. O Documento de Boas Prá�cas, orientações e vedações para contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão, anexo da Portaria MP/STI nº
20, de 14 de junho de 2016, conforme disposto na IN SGD/ME nº 1/2019, destaca com principais vantagens e que se aplicam ao INCA:

É a franquia que apresenta o melhor custo/benefício já que reduz os gastos com aquisição e manutenção de impressoras e com a compra de suprimentos;

A gerência dos equipamentos é feita pela empresa Contratada, resultando em menor custo de pessoal do INCA;

Atualização do parque tecnológico de impressão atualizado de modo a promover a produtividade, a qualidade e economicidade, com melhoria dos índices de
disponibilidade dos equipamentos;
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Os toners usados são recolhidos pela empresa para reciclagem ou fim diverso, não havendo necessidade do INCA em estabelecer programa para desfazimento
deste tipo de consumível;

Não há necessidade de processo de desfazimento de bens ao final do contrato. Os equipamentos são devolvidos à empresa;

Risco de pagamento superior em caso de não utilização do valor contratado, porém, esse risco diminui em órgãos que possuem a média de impressão de
páginas, como é o caso do INCA;

Possibilidade de inclusão de cláusulas no contrato para compensação por até 6 (seis) meses, caso não atinja o número de impressões em determinado mês;

Processos de contratações futuros são mais simples, devido à expertise adquiridas e da manutenção da solução;

Possibilita o controle e gestão dos documentos impressos e copiados, aplicando o conceito de centro de custos, na contabilização das impressões realizadas,
visando o rateio, controle e racionalização de custos;

Maior disponibilidade do serviço de impressão e digitalização e garantia de suprimentos de impressão e;

Redução da quantidade de impressões.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Ins�tucionais

3.2.1. A contratação do serviço de outsourcing de impressão encontra-se alinhada com os obje�vos estratégicos do INCA, no que tange principalmente
ao compromisso de manter os serviços administra�vos com a qualidade e estabilidade almejada, apoiando os diversos processos de trabalho, visando o
cumprimento da missão do Ins�tuto.

3.2.2. A responsabilidade acima mencionada encontra-se alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações do INCA (PDTIC 2020-
2021).

 

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS

ID Objetivos Estratégicos

5 Aprimorar processos e instrumentos de gestão, visando maior efetividade das
ações para o controle do câncer. (Plano Estratégico Institucional 2016-2019)

2 Aperfeiçoar a Governança e a Gestão por meio do uso da tecnologia. (Estratégia
de Governança Digital 2016-2019)

OE-
TIC.04

Prover infraestrutura tecnológica que garanta a disponibilidade adequada de
cada serviço de TIC.

 

ALINHAMENTO AO PDTIC <2020-2021>

ID  Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada

- Contratação do Serviço corporativo de
impressão - Continuidade do Serviço corporativo de

impressão disponibilizados

 

ALINHAMENTO AO PAC <2021>

Item Descrição

- Serviço corporativo de impressão

 

3.3. Es�ma�va da demanda

3.3.1. Considerando as demandas das áreas da Contratante, bem como o número de impressões/cópias �radas nos úl�mos 24 (vinte e quatro) meses,
es�ma-se uma demanda conforme abaixo:

FRANQUIA MENSAL ESTIMADA – FIXA (60% DA MÉDIA)

Item Descrição/Especificação Franquia
Mensal

Franquia
24 Meses

1 Franquia – Multifuncional laser ou LED
monocromática – Tipo I, (cessão de uso) 498.300 5.979.600

2 Franquia – Multifuncional laser ou LED
monocromática – Tipo II (cessão de uso) 6.700 80.400

3 Franquia – Multifuncional laser ou LED
monocromática – Tipo III (cessão de uso) 1.600 19.200
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4 Franquia – Multifuncional laser ou LED
policromática – Tipo II (cessão de uso) –
Cópia/impressão Coloridas

4.500 54.000

5
Franquia – Multifuncional laser ou LED
policromática – Tipo III (cessão de uso) –
Cópia/impressão Coloridas

4.500 54.000

CUSTO MENSAL – VARIÁVEL (40% DA MÉDIA)

Item Descrição/Especificação Franquia
Mensal

Franquia
24 Meses

6 Excedente – Multifuncional laser ou LED
monocromática – Tipo I, (cessão de uso) 332.200 3.986.400

7 Excedente – Multifuncional laser ou LED
monocromática – Tipo II (cessão de uso) 3.600 43.200

8 Excedente – Multifuncional laser ou LED
monocromática – Tipo III (cessão de uso) 1.100 13.200

9
Excedente – Multifuncional laser ou LED
policromática – Tipo II (cessão de uso) –
Cópia/impressão Coloridas

2.400 28.800

10
Excedente – Multifuncional laser ou LED
policromática – Tipo III (cessão de uso) –
Cópia/impressão Coloridas

3.000 36.000

3.3.2. No modelo proposto, fica estabelecido que serão de responsabilidade da Contratada todos os itens que contemplam a prestação dos serviços:
fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, so�ware de gerenciamento de a�vos e bilhetagem das páginas, assistência técnica de manutenção
preven�va e corre�va, treinamento, reposição de peças e insumos/consumíveis.

3.3.3. Fica estabelecido também que o pagamento à Contratada dar-se-á na forma de franquia de página mais excedente. Nesta modalidade a
Contratante obriga-se a pagar à contratada um quan�ta�vo mínimo de produção de páginas impressas por mês.

3.3.4. Todos custos associados ao valor dos equipamentos (aquisição, depreciação, peças e insumos necessários para a produção) devem ser diluídos e
embu�dos no custo de produção das páginas previstas na franquia. Desta forma, neste modelo não há mais a previsão de pagamento fixo por equipamento e
produção, somente por produção.

3.3.5. Assim, o valor mensal mínimo que é pago pela Contratante à Contratada tem como base o quan�ta�vo de páginas da franquia mul�plicado pelo
seu correspondente valor contratual.

3.3.6. Quando a produção de páginas superar o quan�ta�vo estabelecido na franquia, este quan�ta�vo será tratado como sendo um excedente
produção. Este excedente possui uma precificação diferenciada em relação ao valor estabelecido para a franquia.

3.3.7. Como o valor do inves�mento, depreciação dos equipamentos, mão de obra e demais custos para a execução inicial dos serviços já foram diluídos
no valor da franquia, o valor da página excedente, que deve considerar somente os insumos para a produção, obrigatoriamente deverá ser inferior ao valor de
página apresentado para a franquia.

3.3.8. Por conseguinte, o modelo de proposta elaborado para preenchimento pelos licitantes requer a apresentação de valor em separado para a página
impressa dentro da franquia e para página impressa excedente, devendo o licitante obrigatoriamente estabelecer um valor menor para a página excedente.

3.4. Não Parcelamento da Solução de TIC

3.4.1. Verifica-se que pelas necessidades elencadas anteriormente, que a solução de Outsourcing de impressão é composta por um conjunto de
componentes que se inter-relacionam para produzir os resultados esperados para a contratação. A separação destes componentes compromete o conjunto da
solução, logo optou-se pelo não parcelamento do objeto.

3.4.2. A contratação está norteada pelo Guia de Boas Prá�cas, orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de impressão, anexo
da Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, conforme preconizado na IN SGD/ME nº 1/2019, que traz como melhor prá�ca para contratação de serviço
desta natureza a modalidade de franquia de impressos somados aos excedentes. Desta forma, entende-se que os equipamentos necessários para impressão,
seus insumos, manutenções e demais serviços fazem parte de uma única e indivisível solução, pois o valor a ser cotado é unicamente o valor por página
impressa monocromá�ca ou colorida, dentro da franquia ou excedente, conforme orienta o supracitado guia.

3.4.3. Sob uma perspec�va técnica, a centralização da responsabilidade em uma única empresa contratada é considerada mais adequada não apenas
em vista do acompanhamento de problemas e soluções, mas, sobretudo em termos de facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade,
de forma a ampliar o controle sobre a execução do objeto que se pretende contratar, considerando os seguintes aspectos:

3.4.3.1. Complexa logís�ca para reposição, recolhimento e armazenamento de suprimentos (toner e peças de reposição);

3.4.3.2. Elevação dos custos decorrentes do quesito manutenção (para cada Contratada), com subs�tuição de peças e, eventualmente, de equipamentos;

3.4.3.3. Necessidade de instalação de elevado número de so�wares de controle (bilhetagem, monitoramento e acompanhamento gerencial da solução);

3.4.3.4. Mais de um servidor de impressão a ser gerenciado e instalados na infraestrutura do INCA

3.4.3.5. A possibilidade de diversas empresas prestando serviços para itens complementares pode gerar conflito de áreas de atuação.

3.4.3.6. Possibilitar mais de uma empresa concorrendo para um mesmo fim poderia causar atritos de competência entre elas e a fiscalização incorreria
num esforço maior em resolvê-los, desviando do cerne da questão que é o acompanhamento da entrega e qualidade dos serviços.

3.4.4. Não obstante as jus�fica�vas para agrupamento destes serviços em uma única solução de Tecnologia da Informação, inerentes a sua natureza,
constata-se que a execução destes e a gestão da fiscalização do CONTRATO serão mais eficientes e efe�vas através do modelo de prestação global. O não
agrupamento ocorreria perda da economia de escala, onde ainda poderíamos ter quatro ou mais contratadas neste mesmo ambiente.

3.4.5. Destacamos,  na simplificação do processo com apenas uma contratada, os óbvios ganhos em termos de economia financeira e redução de
complexidade administra�va e de gestão.

3.4.6. Ademais a opção pela contratação conjunta, e não fracionada, dos serviços não cons�tui qualquer afronta aos termos do art. 23, § 1º, da Lei
8.666/93 ou da Súmula 247 do TCU. Veja-se o que diz a lei:

Art. 23. (...)
§ 1º 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 compe��vidade, sem perda da economia de escala. (Grifo nosso)

3.4.7. Por sua vez, a Súmula 247 do TCU diz o seguinte:

Súmula nº 247: “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
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economia de escala, tendo em vista o obje�vo de propiciar a ampla par�cipação 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).

3.4.8. Vejamos também o § 3º do Art. nº 12 da IN 01/2019 da MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que recomenda "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 compe��vidade sem perda da economia de escala, conforme disposto no art. 23, § 1º da Lei nº 8.666, de 1993" (Grifo nosso).

3.4.9. 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 dis�ntas (ou lotes dis�ntos na mesma licitação) do serviço que se pretende contratar.

3.4.10. Além dos óbvios ganhos em termos de economia financeira, há uma redução de complexidade administra�va e de gestão, já que uma empresa
será responsável por prestar os serviços referenciados neste Termo de Referência.

3.4.11. Corrobora-se com o Acordão do TCU 861/2013 quanto a o�mização dos recursos necessários à gerencia dos contratos:

“lidar com um único fornecedor diminui o custo administra�vo de gerenciamento de todo o processo de contratação (...) O aumento da
eficiência administra�va do setor público passa pela o�mização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência
administra�va também é de estatura cons�tucional e deve ser buscada pela administração pública” (citação do Acórdão TCU 861/2013).

3.4.12. Nesse sen�do, o grupo único é mais sa�sfatório do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade da Solução de TI, haja vista que o
gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração
na execução dos serviços, a maior interação entre as diferentes fases da implantação/implementação, a maior facilidade no cumprimento do cronograma
preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução em uma só pessoa e concentração da garan�a dos resultados.

3.4.13. Ademais, não colocaria em risco o interesse público, bem como possibilitará ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada na
execução de determinado fornecimento, implicaria o aumento de quan�ta�vos e, consequentemente, uma redução de preços a serem pagos pela
Administração.

3.4.14. Embora a licitação seja por grupo, o critério de avaliação para aceitação das propostas será o menor preço por item, portanto as licitantes deverão
ofertar lances para todos os itens, observadas as exigências con�das neste Termo de Referência.

3.5. Resultados e Bene�cios a Serem Alcançados

3.5.1. Impressão policromá�ca ou monocromá�ca de documentos;

3.5.2. fotocópia, policromá�ca ou monocromá�ca de documentos, respeitando os tamanhos de papel u�lizados nos processos de trabalho da empresa;

3.5.3. digitalização, policromá�ca ou monocromá�ca de documentos, com possibilidade de distribuição por meio da rede de computadores corpora�va;

3.5.4. reconhecimento ó�co de caracteres de documentos; 

3.5.5. realizar o controle e gestão dos documentos impressos e copiados, aplicando o conceito de centro de custos, na contabilização das impressões
realizadas, visando o rateio, controle e racionalização de custos;

3.5.6. redução da quan�dade de impressões;

3.5.7. atualização do parque tecnológico de impressão atualizado de modo a promover a produ�vidade, a qualidade e economicidade, com melhoria
dos índices de disponibilidade dos equipamentos;

3.5.8. realizar o correto desfazimento de toners usados;

3.5.9. realizar o correto desfazimento de equipamentos de impressão obsoletos; e

3.5.10. maior disponibilidade do serviço de impressão e digitalização e garan�a de suprimentos de impressão.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se cons�tuindo em
quaisquer das a�vidades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. O conjunto de caracterís�cas 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 Norma�va nº 1, de 4 de Abril de 2019, conforme a seguir descrito.

5.2. Os serviços serão pagos exclusivamente pelas impressões/cópias efe�vamente produzidas mensalmente, acrescidas das impressões/cópias
excedentes realizadas no período apurado, de acordo com os critérios estabelecidos, e registro em Relatório Mensal de serviços de impressão, respeitadas as
quan�dade estabelecidas como Franquia Mensal.

5.3. Conforme o item 1.4.2 do "Manual de Boas Prá�cas orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de Impressão", previsto
na Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016 da Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(STI/MP), atual Ministério da Economia, o valor unitário da página excedente impressa deverá ser inferior ao valor unitário da página impressa dentro da
franquia.

5.3.1. Os valores unitários das impressões/cópias excedentes, monocromá�cas e policromá�cas, não poderão ser superiores a 80% (oitenta por cento)
dos valores unitários ofertados para as respec�vas franquias mensais.

5.4. Requisitos de Negócio

5.4.1. Fornecimento de serviços de impressão, digitalização e reprodução de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), de forma interrupta, em
todos os setores do INCA.

5.4.2. Fornecimento em regime de comodato de equipamentos mul�funcionais (scanner, impressora e copiadora) novos, não remanufaturados, sem
uso anterior, em linha de produção e em garan�a.

5.4.3. Fornecimento ininterrupto de serviços de instalação, configuração e assistência técnica dos equipamentos, com manutenção preven�va e
corre�va, inclusive reposição de peças.

5.4.4. Fornecimento ininterrupto e pronta subs�tuição de todos os suprimentos e consumíveis (exceto papel), novos, não remanufaturados, originais e
genuínos do fabricante dos equipamentos.

5.4.5. Fornecimento ininterrupto de solução de administração do serviço contratado (gerenciamento de impressão).

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659
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5.4.6. Os sistemas de gerenciamento de impressões, embarcado no equipamento deverá realizar a contabilização das páginas impressas/copiadas em
todo o ambiente do INCA. Ressalta-se, ainda, que apenas páginas efe�vamente impressas/copiadas serão contabilizadas, descartando-se as tarefas não
executadas que forem enviadas à fila de impressão.

5.4.7. O so�ware deve possuir controle e monitoramento sobre a fila de impressão, que possibilite também a criação de cotas de impressão por
equipamento.

5.4.8. Deve ser possível estabelecer cotas diferenciadas para impressões monocromá�cas e policromá�cas.

5.4.9. A solução deve permi�r a emissão de relatório de gestão da franquia, além de fornecer informações gerenciais sobre o parque de impressão.

5.4.10. Os equipamentos devem ter compa�bilidade com sistemas operacionais e padrões/protocolos de rede u�lizados nas dependências onde forem
instalados.

5.4.11. Fornecimento de aplica�vo para digitalização e OCR (Op�cal Character Recogni�on) em língua portuguesa, incluindo a licença de uso ou versão
OEM, embarcado nas impressoras mul�funcionais, resultando em arquivo com extensão .pdf (PDF/A) pesquisável, a par�r da digitalização no vidro de exposição
ou ADF dos equipamentos mul�funcionais.

5.4.12. Permissão do acesso ao sistema de gestão para usuários habilitados através das credenciais de acesso.

5.4.13. Aplicação do conceito de centro de custos na contabilização das impressões realizadas pelas unidades do INCA, departamento, por estação de
impressão, ou similar, viabilizando rateio, controle e racionalização de custos.

5.4.14. Permi�r a realização de inventário de bens instalados (permi�r a visualização de todo o parque de equipamentos de impressão instalados na
unidade).

5.4.15. Emi�r relatório de gestão de franquias.

5.4.16. Deverá haver prestação de assistência técnica on-site, quando necessário e/ou requisitado.

5.4.17. Deverá haver fornecimento de so�ware para gerenciamento e monitoramento on-line do ambiente, com foco na visualização de ocorrências e
alertas dos equipamentos.

5.4.18. Deverá disponibilizar meio eletrônico de registro e acompanhamento dos chamados técnicos, podendo ser sistema informa�zado avulso ou
funcionalidade integrante do sistema de bilhetagem, que permita o registro e o acompanhamento dos chamados.

5.4.19. Deverá haver gestão de páginas impressas, com a disponibilização de sistema de informação, possibilitando contabilização, controle por cotas e
bilhetagem.

5.4.20. Deverá haver relatórios gerenciais de impressão e dos equipamentos.

5.4.21. Na eventual divergência entre contadores do equipamento e do sistema de bilhetagem, prevalecerá o contador do equipamento.

5.4.22. É desejável que o sistema possua recursos de redirecionamento dos trabalhos de impressão de uma impressora que esteja off-line para outra
impressora on-line, mantendo-se a contabilização para o usuário de origem.

5.4.23. É desejável que o usuário seja no�ficado em tela, inclusive com possibilidade de optar para qual equipamento o trabalho deva ser encaminhado.

5.5. Requisitos Legais

5.5.1. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as
especificações do ITIL, COBIT, PMBOK, NBR ISO-27002 e ABNT serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e
equipamentos.

5.5.2. Onde as normas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de
órgãos/en�dades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que
compõem o sistema.

5.5.3. Deverão ser respeitadas as Normas Internas e de Segurança do INCA.

5.5.4. Em par�cular, também devem ser observadas, no que couber, as seguintes Recomendações, Normas, Decretos e Leis:

5.5.5. Instrução Norma�va  nº 05/2017 do Ministério da Economia;

5.5.6. Instrução Norma�va nº 01/2019 do Ministério da Economia;

5.5.7. Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993

5.5.8. Reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelos Decretos nº 7.174/2010; 5.450/2005, 7.892/2013, pela Instrução Norma�va
nº 04 SLTI/MPOG/2010, e, subsidiariamente, pelas normas da Lei 8.666/93 no que couber;

5.5.9. Lei nº 12.305, ins�tui a Polí�ca de Resíduos Sólidos;

5.5.10. Instrução Norma�va SLTI/MP 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.

5.5.11. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administra�va e civil de pessoas jurídicas pela prá�ca de atos contra
a administração pública, nacional ou estrangeira;

5.5.12. Instrução Norma�va MPDG nº 05, de 25 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob
o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

5.5.13. Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, que ins�tui a Polí�ca Nacional de Segurança da Informação, dispõe sobre a governança da
segurança da informação;

5.5.14. "Manual de Boas Prá�cas orientações e vedações para contratação de serviços de outsourcing de Impressão", previsto na Portaria MP/STI nº 20,
de 14 de junho de 2016 da Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), atual Ministério da
Economia.

5.5.15. ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), nos termos da Lei 4.150/1962.

5.6. Requisitos Técnicos da Solução

5.6.1. Requisitos Técnicos dos Equipamentos

5.6.1.1. Os equipamentos a serem disponibilizados para o início da prestação dos serviços, de acordo com o quan�ta�vo apresentado no item 5.6.1.6,
deverão ser novos e de primeiro uso, devendo estar em linha de produção de seu fabricante e atender às especificações mínimas definidas.

5.6.1.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Defini�vo dos equipamentos , todo e qualquer equipamento que venha a ser instalado no INCA, seja
decorrente de adi�vo contratual, reposição da reserva técnica ou para subs�tuição defini�va de equipamentos defeituosos, deverão ser novos e de primeiro
uso.

5.6.1.3. O INCA poderá exigir, a qualquer tempo, comprovante de aquisição dos equipamentos visando atestar sua conformidade  ao item 5.6.1.2.
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5.6.1.4. Os equipamentos que compõem a solução deverão ter seu funcionamento restrito às suas funções, não podendo interferir no funcionamento nos
demais componentes do ambiente computacional do INCA.

5.6.1.5. A Contratada se responsabilizará por conectar os equipamentos à rede elétrica do INCA, independentemente da voltagem (110 ou 220 volts), �po
de conector/plugue/tomada ou distância do equipamento ao ponto de energia mais próximo.

5.6.1.5.1. Caso necessário a Contratada deverá fornecer transformador para a conexão elétrica de acordo com a infraestrutura instalada nas dependências
do INCA, compa�vel com o equipamento, respeitando-se as normas de segurança e garan�ndo o bom funcionamento de acordo com a tensão da rede do INCA.

5.6.1.5.2. Atualmente todas as localidades do INCA possuem voltagem de 110 volts.

5.6.1.5.3. A Contratada deverá fornecer cabos e adaptadores eventualmente necessários para conexão dos equipamentos disponibilizados à rede elétrica do
INCA.

5.6.1.5.4. Todos os itens disponibilizados pela Contratada (adaptadores, conectores, transformadores etc) necessários para a conexão dos equipamentos à
infraestrutura elétrica do INCA deverão ser previamente homologados pelo INCA.

5.6.1.5.5. A interface de rede dos equipamentos deve ser compa�vel com redes Gigabit Ethernet (1000 Mb/s), no padrão 1000BASE-T, com conectores RJ-45
e com capacidade de autonegociação, auto-sense e mul�cast.

5.6.1.6. Requisitos operacionais, funcionais e quan�ta�vos mínimos exigidos para os equipamentos:

Descrição
Tipo I

Monocromática
A4

Tipo II

Policromática
A4

Tipo III

Policromática
A3

Módulo Impressora    

Tecnologia de Impressão Laser, LED ou
Cera sólida

Laser, LED ou
Cera sólida

Laser, LED ou
Cera sólida

Velocidade de impressão mono A4 ou Carta 40 PPM 40 PPM 40 PPM
Duplex automático para impressão, cópia ou digitalização Sim Sim Sim
Resolução 600x600 dpi 1200x600 dpi 1200x600 dpi
Capacidade de armazenamento (para execução inicial dos serviços) 500 folhas 500 folhas 500 folhas
No catálogo do fabricante, possuir opcional de bandeja que permita expansão do
armazenamento para o total de 1.000 folhas Sim Sim Sim

Bandeja de saída 250 folhas 250 folhas 250 folhas

Tipos de mídias suportadas

Papel comum,
reciclado,
envelopes e
etiquetas

Papel comum,
reciclado,
envelopes e
etiquetas

Papel comum,
reciclado,
envelopes e
etiquetas

Formatos de papeis suportados A4, Ofício e
Carta

A4, Ofício e
Carta

A4, Ofício,
Carta e A3

Faixa de gramatura do papel 75 a 160 g/m2 75 a 160 g/m2 75 a 160 g/m2

Linguagem de Impressão PCL e
PostScript

PCL e
PostScript

PCL e
PostScript

Módulo Scanner    
Resolução ótica 600 dpi 600 dpi 600 dpi

Capacidade de digitalizar documentos de tamanho A4, carta e
ofício

A4, carta e
ofício

A4, carta e
ofício

Formato do arquivo de saída JPG e PDF JPG e PDF JPG e PDF
Permitir digitalização via rede possibilitando o envio do(s) documento(s)
digitalizado(s) por e-mail (SMTP) do usuário e por meio de diretórios de rede (scan-
to-folder)

Sim Sim Sim

Modos de digitalização Texto PB, fotos, texto/foto, imagem full-color e escalas de
cinza (256 tons) Sim Sim Sim

Permitir digitalizar documentos, tais como cartão PVC, carteira de habilitação, CPF
etc. Sim Sim Sim

Suportar a leitura de folhas soltas (até tamanho Ofício) e material encadernado
(livros, revistas ou manuais até tamanho Ofício) Sim Sim Sim

Disponibilizar Software de OCR embarcado no equipamento ou no servidor de forma
a permitir a digitalização de livros, apostilas e outros textos impressos e sua
respectiva conversão e envio automático por e-mail ou para diretório na rede no
formato PDF e
PDF-Pesquisável, suportando os idiomas Português (Brasil), Inglês (EUA) e
Espanhol (Espanha). Não deve requerer qualquer instalação de software nas estações
dos usuários.

Sim Sim Sim

Módulo Copiadora    
Resolução 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
Permitir múltiplas cópias do mesmo documento Sim Sim Sim
Permitir reproduzir documentos através de alimentador automático duplex, que
realize a fotocópia de ambos os lados da folha. Sim Sim Sim

Permitir seleção da quantidade de reproduções de 1 até, pelo menos, 99 cópias Sim Sim Sim
Suportar ampliação e redução de 25% até 400% Sim Sim Sim
Capacidade para copiar originais de tamanhos A4, carta e oficio Sim Sim Sim
Características Gerais    

Compatibilidade com Sistemas Operacionais de 32 e 64 bits

Windows 7,
Windows 10,
Windows Server
e Linux.

Windows 7,
Windows 10,
Windows Server
e Linux.

Windows 7,
Windows 10,
Windows Server
e Linux.

Interfaces de conexão Ethernet 1000 Ethernet 1000 Ethernet 1000
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Base-T (RJ-45) Base-T (RJ-45) Base-T (RJ-45)
Suportar configuração TCP/IP de maneira estática e automática (via DHCP) Sim Sim Sim

Painel de controle de toque (touch-screen) com tela em português de no mínimo 7” (sete
polegadas)

7” (sete
polegadas)

7” (sete
polegadas)

Leitora de cartão de aproximação (RFID) integrado ou acoplada ao equipamento Sim Sim Sim
Alimentador automático duplex DADF ou RADF para cópia e digitalização Sim Sim Sim
Conformidade com o padrão ENERGY STAR® (padrão internacional de consumo
eficiente de energia). Sim Sim Sim

Autenticação através do Active Directory do Windows Sim Sim Sim
Gerenciamento remoto das funcionalidades do equipamento via browser (Internet
Explorer 8 e superior), com acesso protegido por senha, através de protocolo TCP/IP Sim Sim Sim

Contadores físicos separados de impressões/cópias de páginas coloridas e
monocromáticas.

2 contadores (1
para impressão
mono e 1 para
cópia mono)

4 contadores (1
para impressão
mono, 1 para
impressão
color,1 cópia
mono e 1 para
cópia color)

4 contadores (1
para impressão
mono, 1 para
impressão
color,1 cópia
mono e 1 para
cópia color)

QUANTIDADE MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS A SEREM ALOCADOS NO
INCA 250 13 5

 

5.6.1.6.1. Detalhamento das caracterís�cas técnicas dos equipamentos:

5.6.1.6.1.1. Permi�r que as funções de digitalização e impressão possam ser realizadas de maneira simultânea quando não concorrentes pelos recursos do
equipamento, como por exemplo, deve ser possível digitalizar um documento para uma pasta na rede e a impressão de outro documento ao mesmo tempo.

5.6.1.6.1.2. Deve suportar a auten�cação (login) dos usuários nos equipamentos por meio do uso de leitores de cartões inteligentes (Smart Cards).

5.6.1.6.1.3. Deve suportar a auten�cação (login) dos usuários por meio do uso da interface touch screen ou teclado QWERTY acoplado nos equipamentos.

5.6.1.6.1.4. Deve permi�r a auten�cação dos usuários de forma integrada com serviço de diretórios do Microso� Ac�ve Directory do INCA.

5.6.1.6.1.5. Deverá permi�r a leitura remota dos contadores �sicos, por meio do protocolo SNMP, para fins de validação das faturas.

5.6.1.6.1.6. Todos os equipamentos (impressoras e mul�funcionais), para efeito de auditoria e/ou conferência da volumetria impressa informada nos
relatórios de faturamento, deverão possuir recurso de contabilização de impressos no próprio sistema embarcado do equipamento, independentemente do
so�ware de gestão e bilhetagem.

5.6.1.6.1.7. Todos os equipamentos (impressoras e mul�funcionais), devem possibilitar a impressão re�dada, onde o trabalho é enviado para uma fila de
impressão, ficando re�da no servidor de impressão, podendo ser liberado em qualquer equipamento da rede de equipamentos da localidade após iden�ficação
do usuário através de usuário/senha (usuários cadastrados em sistema de serviço de diretório Microso� Ac�ve Directory) e ter a possibilidade de liberação
através da inserção de PIN. Enquanto aguarda a liberação, o equipamento não deve interromper os demais serviços de impressão ou recusar-se a receber e
imprimir novos trabalhos de impressão. Para u�lizar tal recurso, o equipamento deverá possuir teclado fisico ou virtual (ex. via painel sensível ao toque) que
permita a digitação de login e senha de usuário. 

5.6.1.6.1.8. Todos os equipamentos devem permi�r a criação de mais de uma fila de impressão para o mesmo equipamento, com a finalidade de garan�r filas
de impressão re�da e não re�da;

5.6.2. Requisitos da Solução de Monitoramento, Gerenciamento e Bilhetagem

5.6.2.1. De forma a garan�r a prestação dos serviços dentro dos níveis de serviço exigidos, é parte integrante do objeto destas especificações a
disponibilização pela Contratada de solução para o monitoramento, gerenciamento e bilhetagem do sistema de impressão.

5.6.2.2. A solução deverá ser disponibilizada na infraestrutura computacional do INCA.

5.6.2.2.1. Toda a solução deve funcionar plenamente na rede corpora�va do INCA sem requerer qualquer �po de conexão ou acesso externo.

5.6.2.2.2. Deverá ser facultado aos técnicos designados pelo INCA o acesso irrestrito à solução.

5.6.2.2.3. Todos os componentes da solução deverão ser homologados pelo INCA antes de entrarem no ambiente de produção.

5.6.2.3. Requisitos gerais:

5.6.2.3.1. Todos os so�wares necessários à solução de monitoramento, gerenciamento e bilhetagem - incluindo o licenciamento de uso, assistência técnica,
banco de dados, sistema operacional, mídias de instalação e todos os demais subitens correlatos - deverão ser disponibilizados pela Contratada.

5.6.2.3.2. A solução deverá suportar integração para a auten�cação e autorização de usuários com o serviço de diretórios Microso� Ac�ve Directory do
INCA (“AD”).

5.6.2.3.3. A solução deve permi�r o estabelecimento de cotas limitadoras de u�lização do serviço de impressão de forma integrada ao AD, possibilitando
estabelecer permissões diferentes aos usuários e aos grupos de usuários:

5.6.2.3.3.1. Por quan�dade de páginas com cotas diferenciadas para páginas coloridas e monocromá�cas;

5.6.2.3.3.2. Deve permi�r compar�lhamento de cotas entre os usuários de um grupo de usuários.

5.6.2.3.4. A solução deve permi�r a configuração e a implantação do recurso de pull prin�ng, que consiste na retenção do trabalho (job) de impressão no
servidor até que o usuário se auten�que presencialmente junto a qualquer equipamento de interesse, para coleta do trabalho, e autorize sua impressão.

5.6.2.3.4.1. Deve suportar a auten�cação e autorização dos usuários, de forma simultânea, por meio do uso de Smart Cards ou pela entrada dos dados
diretamente pela console dos equipamentos.

5.6.2.3.4.2. O mecanismo não deve afetar ou bloquear a impressão de outros trabalhos na fila de impressão.

5.6.2.3.4.3. Nessa modalidade não haverá a impressão de folha de rosto para iden�ficação do usuário no trabalho de impressão.

5.6.2.3.5. Deve possibilitar ao usuário, na submissão do trabalho de impressão (job), optar pela opção de pull prin�ng ou pelo seu processamento imediato.
O processamento imediato iniciará a impressão no equipamento imediatamente após o seu envio.

5.6.2.3.5.1. Para os jobs que forem subme�dos para processamento imediato o sistema deverá ser capaz, por equipamento e a critério do INCA, de imprimir
automa�camente uma folha de rosto para iden�ficação do usuário responsável pela impressão.

5.6.2.3.5.2. Para os Jobs que forem subme�dos pela opção de pull prin�ng, o custo de impressão deverá ser disponibilizado ao usuário na console do
equipamento e requerer sua autorização/confirmação para a produção;
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5.6.2.3.6. A solução deverá permi�r o usuário classificar o trabalho de impressão de acordo com a sua importância, como por exemplo: confidencial,
corpora�vo, dentre outros aplicáveis.

5.6.2.3.6.1. A critério do INCA e por equipamento, a solução deverá ser capaz de somente liberar impressões classificadas como confidenciais após
auten�cação do usuário ou entrada de PIN (definido pelo usuário) junto ao equipamento.

5.6.2.3.6.2. A lista de classificação dos trabalhos de impressão poderá ser alterada a critério do INCA.

5.6.2.3.6.3. A solução deverá permi�r incluir a impressão de marca d’ água, com o texto definido pelo INCA, de acordo com a classificação do documento.
Permi�ndo ainda a impressão do nome do usuário, data e hora e o nome do trabalho de impressão.

5.6.2.3.7. A solução deverá permi�r a configuração de uma única fila de impressão que possa ser servida por impressoras de fabricantes dis�ntos. Este
recurso faz de forma transparente a conversão do trabalho para a impressora sem qualquer ajuste ou alteração por parte o usuário de driver do modelo ou
fabricante da impressora.

5.6.2.3.7.1. Este recurso deverá possibilitar a criação de uma única fila de impressão para uso do recurso de pull prin�ng de forma a permi�r aos usuários a
coleta dos seus trabalhos de impressão em qualquer impressora instalada nas dependências do INCA independente do fabricante.

5.6.2.3.7.2. Poderá ser adotado o uso de driver universal para a implantação deste recurso desde que seja man�do o desempenho de produção equivalente
aos dos drivers na�vos dos equipamentos.

5.6.2.3.8. A solução deverá permi�r que as impressoras sejam servidas por filas dis�ntas, como por exemplo: a fila para uso do recurso de pull prin�ng e
para a impressão imediata/direta.

5.6.2.3.8.1. Ou seja, basicamente os usuários terão as seguintes filas de impressão em suas estações de trabalho:

5.6.2.3.8.1.1. Uma fila única com o recurso de pull prin�ng que permita o usuário re�rar seu trabalho de impressão em qualquer impressora de qualquer
fabricante em sua localidade independentemente do seu andar/pavimento; e

5.6.2.3.8.1.2. Uma ou mais filas, na relação 1:1, para cada impressora disponível em seu andar/pavimento ou que sejam autorizadas para seu uso.

5.6.2.3.9. A solução deverá permi�r o redirecionamento dos trabalhos de impressão pelo usuário de uma impressora que esteja off-line para outra
impressora on-line, mantendo-se a contabilização para o usuário de origem. O usuário deverá ser no�ficado em tela quanto ao status off-line da impressora e
apresentado as opções de redirecionamento para o trabalho de impressão.

5.6.2.3.10. No intuito de possibilitar auditorias e evitar o desperdício e impressões não relacionadas aos propósitos da Administração, a solução deverá
armazenar, de forma compactada, as primeiras páginas de cada documento impresso, não confidenciais, associado ao respec�vo usuário.

5.6.2.3.11. A solução deverá disponibilizar no momento da impressão (popup) a opção ao usuário para que classifique o trabalho de impressão, conforme
item 5.6.2.3.6, bem como alterar essa classificação a posteriori.

5.6.2.3.12. A solução deverá disponibilizar, incluindo licenças de uso, recurso para a impressão por disposi�vos móveis, sejam corpora�vos ou pessoais
(BYOD), devendo possibilitar aos usuários do INCA:

5.6.2.3.12.1. Impressão a par�r de celulares ou tablets (nas plataformas IOS ou Android);

5.6.2.3.12.2. Impressão pela internet (Web to print), onde o usuário pode submeter trabalhos de impressão através de um navegador (browser) pela internet;

5.6.2.3.12.3. Impressão por meio de e-mail (Email to print), onde o usuário por meio de encaminhamento de mensagens consegue submeter o seu trabalho
para impressão; 

5.6.2.3.13. Todas as modalidades de impressão apresentadas deverão ser contabilizadas ao usuário que submeteu o trabalho de impressão, sendo por meio
de auten�cação prévia ou no momento da coleta do trabalho na console do equipamento;

5.6.2.3.14. A Contratada deverá instalar e manter um ambiente de homologação para fins de validação prévia de alterações e mudanças que sejam
necessárias no ambiente de produção;

5.6.2.3.14.1. O processo de mudanças no ambiente de produção deverão ser acordadas e aprovadas pelo INCA;

5.6.2.3.15. Para fins de mi�gação de riscos de ataques oriundos da internet, tanto os servidores e como os equipamentos não terão acessos à internet;

5.6.2.3.15.1. Caso a Contratada demande esse acesso para algum componente da solução (servidor, equipamento ou recurso) este deverá ser formalmente
jus�ficado, incluindo a apresentação da análise dos riscos associados, para análise do INCA;

5.6.2.3.15.1.1.Tal excepcionalidade não deverá, contudo, possibilitar indisponibilidade dos serviços aos usuários na ocorrência de indisponibilidade dos links de
internet;

5.6.2.4. Requisitos de Monitoramento e Gerenciamento:

5.6.2.4.1. O componente de monitoramento da solução deverá iden�ficar ao menos os seguintes alertas em tempo real:

5.6.2.4.1.1. Indisponibilidade de equipamentos;

5.6.2.4.1.2. Falha de componentes dos equipamentos que afetem o seu funcionamento;

5.6.2.4.1.3. Atolamento de papel;

5.6.2.4.1.4. Baixos níveis de suprimentos, incluindo papel;

5.6.2.4.1.5. Esgotamento de suprimentos, incluindo papel;

5.6.2.4.2. Deverá permi�r a configuração de alertas e suportar o envio e registro via e-mail (SMTP) e SNMP.

5.6.2.4.2.1. A Contratada deverá prover toda documentação da MIB e community de leitura que sejam demandados pelo INCA.

5.6.2.4.3. Deve possuir u�litário(s) com interface gráfica ou acesso via browser, com controle de acesso por usuário e senha, para o monitoramento e
gerenciamento dos equipamentos mul�funcionais.

5.6.2.4.3.1. Deve permi�r efetuar, no mínimo, alterações de configuração, checagem da situação da impressão, verificação do nível dos consumíveis de
impressão e habilitar e desabilitar o painel frontal dos equipamentos mul�funcionais.

5.6.2.4.3.2. Deve realizar a leitura dos contadores não voláteis dos equipamentos.

5.6.2.4.3.3. Deve exibir a localização dos equipamentos u�lizados na solução contratada, instalados na rede, com possibilidade de agrupar no mínimo por
estrutura organizacional (gerência, departamento etc.) e por andar.

5.6.2.4.3.4. O módulo de monitoramento deverá ser capaz de gerar relatórios gerenciais contendo minimamente as informações sobre os eventos de
indisponibilidades, minimamente com os seguintes registros:

5.6.2.4.3.4.1. Nome equipamento;

5.6.2.4.3.4.2. Registro temporal do momento de indisponibilidade e de seu retorno;

5.6.2.4.3.4.3. Tipo de alerta, vide subitem 5.6.2.4

5.6.2.5. Quanto à solução de Bilhetagem seguem as caracterís�cas mínimas que devem ser atendidas:
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5.6.2.5.1. Realizar a contabilização de todos os documentos impressos, em tempo real, realizados em cada um dos perfis dos equipamentos, com o registro
temporal e histórico de todos os eventos de forma acumula�va, acessível, categorizada, estruturada e padronizada, além de disponibilizar recursos para a
geração de relatórios e informações gerenciais sobre o parque de impressão com no mínimo as seguintes informações:

5.6.2.5.1.1. Nome do equipamento mul�funcional;

5.6.2.5.1.2. Data e hora de impressão;

5.6.2.5.1.3. Nome do documento;

5.6.2.5.1.4. Número de cópias;

5.6.2.5.1.5. Número de páginas, necessariamente especificando o número de páginas coloridas e monocromá�cas, o formato (A4 e demais suportados), e
modo de impressão (econômico ou normal);

5.6.2.5.1.6. Simples ou frente-verso;

5.6.2.5.1.7. Usuário, com base no serviço de diretórios da Microso� Ac�ve Directory do INCA ou outra base de informação desde que homologada pelo INCA.

5.6.2.5.1.8. Estação de trabalho, com base no serviço de diretórios da Microso� Ac�ve Directory do INCA ou pelo endereçamento IP;

5.6.2.5.1.9. Servidor de impressão;

5.6.2.5.1.10. Valor do trabalho de impressão ou cópia (em reais).

5.6.2.5.2. Para os documentos copiados, devem ser registradas conforme subitem 5.6.2.5, todas as informações dos subitens anteriores, com exceção dos
subitens 5.6.2.5.1.3, 5.6.2.5.1.8 e 5.6.2.5.1.9.

5.6.2.5.3. Disponibilizar filtros para a visualização dos registros para no mínimo os seguintes critérios:

5.6.2.5.3.1. Por local (conforme cadastrado no sistema): setor, departamento, bloco, andar, sala etc.);

5.6.2.5.3.2. Por equipamento;

5.6.2.5.3.3. Por centro de custo;

5.6.2.5.3.4. Por usuário ou por grupo de usuários

5.6.2.5.3.5. Por tamanho papel

5.6.2.5.3.6. Por �po de impressão: monocromá�ca, policromá�ca;

5.6.2.5.3.7. Por sigilo de documento: quan�dade de impressões classificadas como sigilosas/confidenciais pelo usuário.

5.6.2.5.4. Realizar a contabilização do quan�ta�vo de documentos digitalizados nos documentos mul�funcionais com, no mínimo, as seguintes informações:

5.6.2.5.4.1. Nome do equipamento mul�funcional;

5.6.2.5.4.2. Número de digitalizações por equipamento;

5.6.2.5.4.3. Número de digitalizações por usuário;

5.6.2.5.5. Páginas que compõem trabalhos (jobs) de impressão eventualmente cancelados antes da sua efe�va impressão, não deverão ser contabilizadas
para fins de faturamento.

5.6.2.5.6. No momento da impressão, o usuário deverá receber a informação, de forma consolidada (pop-up), do custo total do seu trabalho de impressão.

5.6.2.5.6.1. Este valor deverá ser calculado com base no �po (P&B ou colorido) estabelecido na franquia, do quan�ta�vo de páginas presentes no trabalho de
impressão, e do seu respec�vo custo (R$).

5.6.2.5.6.2. Deverá ainda ser facultado ao usuário o cancelamento do referido trabalho de impressão.

5.6.2.5.6.3. A janela/pop-up deverá permi�r a customização com o logo, textos, links e imagens do INCA.

5.6.2.5.7. A solução de bilhetagem deverá suportar o envio pré-agendado de relatórios previamente configurados.

5.6.2.5.8. A solução de bilhetagem deverá permi�r a implementação de segregação de funções quanto à manipulação de dados, possibilitando aplicar
polí�cas de acesso em que a Contratada deverá ter apenas permissão para consultas e para a geração de relatórios gerenciais ou permissões para possibilitar o
suporte e a manutenção da solução, não havendo, contudo, a possibilidade de manipulação dos dados de bilhetagem por parte da Contratada.

5.6.2.5.9. Qualquer componente na�vo ou complementar que seja instalado no ambiente para fins de verificação e reconciliação da contabilização de
páginas efetuada pelo módulo de bilhetagem versus a registrada pelos contadores �sicos dos equipamentos, visando garan�r as métricas de serviço para o
módulo estabelecidas neste Termo de Referência, não deverá comprometer o desempenho de produção dos equipamentos.

5.6.2.5.9.1. O desempenho de produção dos trabalhos de impressão com a adoção desses componentes pela Contratada deve se manter acima de 80% do
desempenho original. A aferição deste desempenho dar-se-á mediante a produção de trabalhos de impressão sucessivos com o componente a�vo e com o
componente desa�vado. Medindo-se então o desvio com base no tempo decorrido para a produção destes trabalhos em cada um dos modos descritos.

5.6.2.6. A CONTRATADA deve disponibilizar suprimentos (toner) com boa taxa de rendimento de páginas impressas, que vise garan�r aos equipamentos
de impressão no mínimo 1 (um) mês de impressão, se possível, sem a necessidade de intervenções técnicas para troca, dada a expecta�va de impressão mensal
por equipamento. Principalmente quando se tratar de ambiente hospitalar, com áreas restritas e/ou de risco, onde é importante o menor número possível de
intervenções de manutenção e/ou reposição de insumos. Desta forma, destaca-se que quanto menor for a necessidade de entrada de pessoas estranhas ao
ambiente hospitalar, menores são os riscos de contaminações e impacto nas a�vidades a�nentes à a�vidade assistencial, o que assegura maior proteção aos
pacientes e demais profissionais envolvidos.

5.6.2.6.1. Caberá à CONTRATADA o controle do estoque de suprimentos em cada uma das unidades de prestação dos serviços, devendo manter um estoque
mínimo que garanta a reposição de suprimentos sempre que necessário.

5.6.2.7. A grande maioria dos equipamentos será instalada com conec�vidade via rede. Alguns equipamentos poderão ser instaladas via USB, não
superiores a 5% da quan�dade de equipamentos contratados.

5.6.2.7.1. Para os equipamentos de impressão ligados a estações de trabalho (PC) via porta USB, a CONTRATADA poderá instalar na estação de trabalho (PC)
so�ware de bilhetagem automá�ca para transmissão dos dados de bilhetagem para o seu sistema de contagem de páginas impressas e sistemas de
monitoramento de equipamento e suprimentos.

5.6.2.8. Poderá ser disponibilizada comunicação de rede segura entre a unidade CONTRATANTE e a CONTRATADA, para coleta remota de informações
acerca dos suprimentos e/ou manutenção/configuração dos equipamentos de impressão e/ou servidores de impressão e sistemas que compõem a solução.

5.6.3. Requisitos dos Servidores de Impressão

5.6.3.1. Poderão ser man�das as instâncias de servidor virtual nos data centers indicados pela Contratante, durante toda a vigência contratual, para
u�lização no serviço de impressão e bilhetagem sendo:

5.6.3.2. 3 (dois) servidores virtuais no HCI e 1 (um) em cada uma das demais localidades (HCII, HC3, MP e CPQ),   para uso como servidor de impressão da
solução. Os servidores virtuais estarão hospedados em servidor(es) �sico(s) de cada localidade. Na localidade Voluntariado, atualmente está sendo u�lizado um
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servidor �sico, conforme tabela a seguir:

Local Disco Processador Memória Físico/Virtual
HCII 70GB Intel Xeon 1.70 GHz 4 Processors 8GB Virtual
HC3 40GB Intel Xeon 1.70 GHz 4 Processors 8GB Virtual
MP 50GB Intel Xeon 1.70 GHz 2 Processors 6GB Virtual
HCI 40GB Intel Xeon 3.43 GHz 2 Processors 6GB Virtual
HCI 30GB Intel Xeon 2.40 GHz 2 Processors 4GB Virtual
HCI 50GB Intel Xeon 2.40 GHz 2 Processors 6GB Virtual
CPQ 40GB Intel Xeon 3.00 GHz 2 Processors 4GB Virtual
Voluntariado 80GB Intel Xeon 3.30 GHz 4 Processors 16GB Físico

5.6.3.3. A solução deve ser projetada de forma que os serviços de spool de impressão dos equipamentos sejam implantados dentro da infraestrutura local
de rede (LAN).

5.6.3.4. Para a localidade do HCI, a solução deve ser projetada de forma a garan�r a disponibilidade dos serviços de impressão mesmo ocorrendo falhas
em um dos servidores de impressão disponibilizados.

5.6.3.5. Para as demais localidades a solução deve ser projetada para que, no caso de indisponibilidade do servidor local de impressão, os serviços de
impressão possam ser providos pelos servidores disponibilizados no HCI.

5.6.3.6. As arquiteturas a serem propostas para os subitens anteriores deverão ser homologadas pelos técnicos do INCA.

5.6.3.7. Fica facultada a u�lização de servidores �sicos próprios da Contratada, mas os mesmos devem ser homologados pelo INCA e não podem causar
impacto à infraestrutura tecnológica atualmente u�lizada.

5.6.3.8. O licenciamento do sistema operacional e demais so�wares necessários ao funcionamento da solução são de responsabilidade da Contratada.
Não há imposição quanto ao sistema operacional e demais ferramentas embarcadas no servidor de impressão / so�ware de gerenciamento / controle de contas
e bilhetagem. Entretanto não será admi�do que o servidor impacte direta ou indiretamente na normalidade dos serviços de TIC.

5.6.3.9. Para garan�r a con�nuidade do serviço, a contratada deverá apresentar plano de recuperação de desastre, e plano de backup, para casos em que
o(s) servidor(es) apresente(m) falha grave ou irrecuperável.

5.6.3.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar cópia de backup da base de dados de bilhetagem mensalmente.

5.6.4. Requisitos do Sistema de Abertura e Gerenciamento de Chamados Técnicos

5.6.4.1. Fornecer solução de forma a acompanhar o atendimento dos Acordos de Níveis de Serviços solicitados.

5.6.4.2. Toda solicitação de suporte emi�da pela Contratante deverá ser registrada e controlada através de uma Central de Suporte a ser disponibilizada
pela Contratada.

5.6.4.3. A empresa a ser Contratada deverá disponibilizar uma Central de Suporte que deve abranger abertura e controle de incidentes, resolução de
dúvidas correlatas à solução implantada, assistência e suporte técnico, exclusivamente em relação ao escopo deste termo.

5.6.4.4. A central deverá ser acionada através de sistema WEB, e-mail único e canal de atendimento �po 0800 (ligação gratuita), disponibilizados pela
Contratada. Não serão permi�das ligações a cobrar ou do �po 0300 e 4004.

5.6.4.5. Deverá ser disponibilizado pela Contratada sistema WEB online que permita a geração de relatórios de quan�ta�vos de chamados, classificação
por �po de acionamento, status (aberto, fechado e suspenso), localidade de abertura, tempo de resolução e quan�ta�vo de reabertura dos chamados. As
pesquisas deverão ser disponibilizadas através do nome do equipamento e do número serial.

5.6.4.6. O Sistema Web deverá permi�r a divisão dos equipamentos em grupos, de forma a facilitar a abertura por localidade/regional. Será permi�do
apenas um grupo de equipamentos por prédio/localidade (endereço), a ser definido pela Contratante.

5.6.4.7. Todo chamado a ser aberto deverá conter, minimamente, o usuário solicitante, a localidade, o horário de abertura pelo usuário, início e término
do atendimento do chamado, a iden�ficação da impressora, número de série do equipamento, a descrição do chamado e a solução aplicada.

5.6.4.8. Deverá ser disponibilizado pela Contratada sistema que possibilite a recuperação de todos os chamados minimamente por localidade, usuário,
período, iden�ficação da impressora, número de série da impressora e número do pedido.

5.7. Requisitos de Capacitação

5.7.1. A capacitação deverá ter duas modalidades: Capacitação para uso geral dos equipamentos, des�nadas aos usuários dos equipamentos; e
Capacitação Técnica des�nada à equipe de tecnologia e fiscais do contrato;

5.7.2. A Capacitação para uso geral dos equipamentos deverá contemplar todas as funcionalidades de impressão e de digitalização oferecida pelos
equipamentos, com foco nos usuários que u�lizarão os equipamentos. Esta capacitação na operação dos equipamentos visa o repasse de conhecimento prá�co
da u�lização dos equipamentos a serem disponibilizados. Este treinamento poderá ser realizado online, por meio de Ensino à Distância (EAD) ou videoaula;

5.7.2.1. Nos casos de treinamento online, por meio de EAD ou videoaulas, estes devem contempladas todas as exigências mínimas previstas nos
treinamentos presenciais: instruções para u�lização, implantação, configuração, parametrização, gerenciamento e administração das funções e acessos dos
equipamentos e sistemas disponibilizados. Além disso, deve haver um canal de comunicação direto entre a Contratante e a Contratada para esclarecimento de
dúvidas.

5.7.3. A Contratada deverá realizar uma Capacitação Técnica para os colaboradores da área de TI e fiscais do contrato da Contratante. O referido
treinamento terá foco no uso do(s) so�ware(s) de monitoramento, bilhetagem, controle de cotas, retenção, gerenciamento de filas de impressão, servidor de
impressão, parametrizações no sistema de gerenciamento e cotas, emissão de relatórios gerenciais, sistema de abertura e gerenciamento de chamados técnicos,
operação geral e avançada dos equipamentos;

5.7.4. A empresa Contratada será responsável por especificar o ambiente necessário e prover o material a ser u�lizado durante o treinamento.

5.7.5. A capacitação deverá ocorrer no início de operação dos equipamentos e sempre que houver atualização, ou por necessidade da Contratante.

5.7.6. O conteúdo programá�co dos treinamentos ou cursos de capacitação deve prever todas as funções necessárias para a correta operação e
prestação dos serviços previstos por parte dos usuários.

5.7.7. A empresa Contratada deverá disponibilizar em formato eletrônico instruções resumidas sobre a operação para todos os equipamentos e
so�wares previstos neste Termo de Referência permi�ndo que a Contratante possa fazer a divulgação internamente.

5.7.7.1. Neste material também deverá contemplar informações sobre como realizar a troca de toner bem como procedimento para remover papel
atolado.

5.7.7.2. Caso necessário, pode ser disponibilizada à equipe de help desk ou central de suporte da Contratante e demais usuários, documento para
consulta com resoluções de problemas mais comuns, es�lo FAQ – Frequently Asked Ques�ons.

5.7.8. Todo treinamento e sua documentação deverão ser previamente aprovados pela Contratante e passarão a fazer parte do seu acervo documental.
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5.7.8.1. Ao término dos treinamentos, os usuários deverão receber cer�ficado de par�cipação, indicando a ementa do treinamento e o número de horas.

5.7.8.2. Os custos deste item deverão estar incluídos e distribuídos nos preços unitários descritos na proposta de preço.

5.8. Requisitos de Manutenção

5.8.1. A Contratada será responsável pela manutenção corre�va em todos os equipamentos e componentes da solução, bem como por prestar serviço
de manutenção preven�va de forma proa�va, periodicamente, conforme recomendações no manual do fabricante para cada equipamento, devendo ser
agendada e acordada previamente com a Contratante.

5.8.2. As manutenções corre�vas e preven�vas deverão abranger os drivers, so�wares de gerenciamento de impressão, so�ware de monitoramento,
bilhetagem, controle de cotas, retenção, gerenciamento de filas de impressão, e servidores de impressão, além dos equipamentos de impressão e demais
componentes da solução.

5.8.3. Aplicar correções (patches, fixes ou novas versões) para corrigir bugs e problemas de so�ware, devendo a Contratada no�ficar e obter a
aprovação do INCA;

5.8.4. Migrar os componentes de so�ware para uma nova versão quando solicitado pelo INCA ou aprovados por este;

5.8.5. Comunicar e obter aprovação prévia da Contratante para toda e qualquer mudança no ambiente de impressão que apresente riscos à
disponibilidade dos serviços aos usuários;

5.8.6. Prestar informações técnicas à Contratante sobre funcionalidades disponíveis nos equipamentos e so�wares que compõem estas especificações;

5.8.7. Após a implantação da solução, o serviço de manutenção corre�va, reinstalação de equipamentos e/ou subs�tuição de equipamentos, deverão
ser prestados presencialmente, de preferência, após a comunicação por parte da Contratante ou agendado quando combinado entre as partes.

5.8.8. Considera-se para fins de manutenção corre�va o restabelecimento da capacidade operacional completa do serviço de impressão ou a
subs�tuição do equipamento danificado por outro de caracterís�cas, capacidades e qualidade iguais ou superiores ao equipamento subs�tuído, quando for o
caso.

5.8.9. Subs�tuir, a critério da Contratante ou de forma proa�va pela Contratada, todo equipamento que apresentar problemas de forma recorrente,
caracterizando-se pela ocorrência e comprovação de pelo menos 3 (três) incidentes relacionados a uma mesma funcionalidade ou operação dentro de um
período de 30 (trinta) dias.

5.8.10. A Contratada deverá subs�tuir o equipamento u�lizado na solução por um novo, igual ou superior em caracterís�cas técnicas, sem ônus para a
Contratante, quando comprovados defeitos de fabricação no equipamento ou de seus componentes, que comprometerem seu desempenho ou limitem seu uso.

5.8.11. A Contratante considerará a manutenção efe�vamente concluída quando sua equipe técnica receber a confirmação pelo usuário da conclusão do
chamado. O chamado rejeitado pela equipe será reaberto, quantas vezes forem necessárias, não cabendo ônus pelos reclamados. Os prazos, para o início do
atendimento, serão definidos em relação ao instante da comunicação do problema (abertura de chamado).

5.8.12. A Contratada deverá fornecer todos os serviços de suporte técnico, manutenção dos equipamentos e dos sistemas a fim de manter a
disponibilidade dos serviços contratados.

5.8.13. A Contratada deverá permi�r a formalização de abertura de chamado técnico através de sistema de abertura de chamados.

5.8.14. A Contratada deverá realizar a configuração e instalação de drivers e so�ware para acesso aos equipamentos, nos computadores dos usuários.

5.8.15. A Contratada deverá gerenciar a vida ú�l dos suprimentos (exceto papel) de forma a prever e planejar a subs�tuição antecipada dos mesmos, sem
interrupção dos serviços.

5.8.16. A Contratada deverá manter nas dependências da Contratante um cartucho de toner reserva para cada equipamento instalado.

5.8.17. A Contratada deverá instalar, desinstalar, configurar, movimentar e re�rar equipamentos sempre que demandado pela Contratante;

5.8.18. A Contratada deverá documentar toda movimentação dos equipamentos, alterando se necessário, os iden�ficadores dentro do so�ware de
gestão e monitoramento.

5.8.19. A Contratada deverá corrigir, consertar e subs�tuir equipamentos defeituosos.

5.8.20. A Contratada deverá realizar o transporte e a logís�ca necessária para a manutenção dos equipamentos da solução.

5.8.21. A Contratada deverá efetuar periodicamente, de preferência mensalmente, a limpeza interna, externa, do caminho do papel, do rolo de coleta,
tracionadores, da área do cartucho, do vidro de digitalização e similares.

5.8.22. A Contratada deverá realizar sinalização de reposição de suprimentos, antes do seu término, através de alertas automá�cos do sistema de
monitoramento.

5.8.23. A Contratada poderá u�lizar equipamentos de backup para subs�tuição temporária dos equipamentos em manutenção, desde que sejam
u�lizados outros iguais ou superiores, em perfeito estado de funcionamento. A opção por manter na localidade equipamentos de backup é exclusiva da
Contratada e não deve gerar nenhum ônus à Contratante.

5.8.23.1. Excepcionalmente, na impossibilidade da movimentação dos equipamentos de impressão por parte da Contratada, fica a equipe técnica da
Contratante, capacitada por treinamento, autorizada a realizar tal operação. Toda movimentação deve ser informada à Contratada. Como exemplo, em situações
que envolvam a necessidade de subs�tuição de equipamentos com falha de impressão, por equipamentos de backup, fora do dia/hora ú�l de atendimento da
Contratante.

5.8.24. Toda solicitação de suporte emi�da pela Contratante deverá ser registrada e controlada através de uma Central de Suporte a ser disponibilizada
pela Contratada.

5.8.25. A empresa a ser Contratada deverá disponibilizar uma Central de Suporte que deve abranger abertura e controle de incidentes, resolução de
dúvidas correlatas à solução implantada, assistência e suporte técnico, exclusivamente em relação ao escopo deste termo.

5.8.26. A central deverá ser acionada através de sistema WEB, e-mail único e canal de atendimento �po 0800 (ligação gratuita), disponibilizados pela
Contratada. Não serão permi�das ligações a cobrar ou do �po 0300 e 4004.

5.8.27. Deverá ser disponibilizado pela Contratada sistema WEB online que permita a geração de relatórios de quan�ta�vos de chamados, classificação
por �po de acionamento, status (aberto, fechado e suspenso), localidade de abertura, tempo de resolução e quan�ta�vo de reabertura dos chamados. As
pesquisas deverão ser disponibilizadas através do nome do equipamento e do número serial.

5.8.28. Todo chamado a ser aberto deverá conter, minimamente, o usuário solicitante, a localidade, o horário de abertura pelo usuário, início e término
do atendimento do chamado, a iden�ficação da impressora, número de série do equipamento, a descrição do chamado e a solução aplicada.

5.8.29. Deverá ser disponibilizado pela Contratada sistema que possibilite a recuperação de todos os chamados minimamente por localidade, usuário,
período, iden�ficação da impressora, número de série da impressora e número do pedido.

5.8.30. Será de responsabilidade da Contratada a disponibilização de todos e quaisquer recursos necessários para o amplo atendimento deste item, bem
como para o cumprimento dos níveis de serviço determinados neste Termo de Referência.

5.8.31. O suporte técnico deverá ser disponibilizado aos usuários dos serviços de impressão de segunda a sexta-feira, de 08h às 18h.
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5.8.32. Para atender às necessidades da Contratante este horário poderá ser alterado durante a prestação dos serviços, sendo necessário para isto a
comunicação formal entre as partes, o registro do novo horário através de o�cio emi�do pela Contratante e desde que a alteração não afete o valor do contrato.

5.8.33. Caso haja a alteração do horário de atendimento do suporte técnico, a empresa Contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias para realizar os
ajustes necessários à implantação de mudança de horário.

5.8.34. Não estarão previstas a�vidades nos feriados federais obrigatórios e nos finais de semana, exceto se houver solicitação expressa do
Contratante com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes da prestação dos serviços, e comum acordo entre as partes.

5.8.35. Os custos de suporte deverão estar incluídos e distribuídos nos preços unitários descritos na Proposta de Preço.

5.9. Requisitos Temporais

5.9.1. O prazo para a entrega e instalação dos equipamentos e so�ware de gerenciamento será de 30 (trinta) dias corridos contados a par�r da
expedição da Ordem de Serviço.

5.9.2. Os prazos para assinatura do contrato e início da prestação dos serviços, podem ser prorrogadas, a critério da Administração do INCA.

5.9.3. Os serviços deverão estar disponíveis a par�r da data de vigência inicial do contrato até o seu úl�mo dia de vigência.

5.9.4. A Contratada deverá garan�r a qualidade e os níveis de serviços, sem ônus para o INCA, durante a vigência do contrato.

5.9.5. Para definição de dia/hora ú�l, considera-se de segunda a sexta-feira de 8h às 18h, horário local da unidade CONTRATANTE, excetuando-se
feriados nacionais ou da localidade, quando houver.

5.9.6. O serviço de abertura de chamados de suporte técnico deverá estar disponível 24h por dia, 7(sete) dias por semana. Os prazos dos chamados
serão contabilizados dentro das horas úteis, como exemplo, os chamados abertos após as 18h (horário local) terão seus prazos contabilizados a par�r das 8h do
próximo dia ú�l.

5.9.7. A mudança de local e reinstalação de equipamentos, quando realizada no mesmo endereço �sico, deverão ocorrer em até 2 (dois) dias úteis após
a abertura do chamado.

5.9.8. A mudança de local e reinstalação de equipamentos, em demais situações, deverão ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após a abertura do
chamado.

5.9.9. Requisitos de Segurança

5.9.10. O representante legal da Contratada deverá assinar o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, conforme modelo apresentado no ANEXO
I.

5.9.11. Todos os profissionais da Contratada alocados ao contrato deverão portar crachá de iden�ficação para acesso às instalações do Contratante.

5.9.12. A Contratada se compromete a manter em caráter confidencial, formalizado por meio de Termo de Sigilo, anexo ao Termo de Referência, mesmo
após o término do prazo de vigência ou eventual rescisão do contrato, todas as informações a que teve acesso.

5.9.13. Deverão ser observados os regulamentos, normas e instruções de segurança da informação e comunicações adotadas pelo INCA, incluindo,
todavia não se limitando, ao definido na IN 12/2017 que define a Polí�ca de Segurança da Informação e Comunicações do INCA (POSIC) e suas Normas
complementares, durante a execução dos serviços nas instalações do INCA.

5.9.14. Deverá ser garan�da a disponibilidade, integridade, confidencialidade e sigilo dos documentos e informações inerentes ao contrato e seus
serviços, podendo ser responsabilizado legalmente quem porventura causar perdas e danos ao INCA e a terceiros.

5.9.15. A Contratada será responsabilizada pelo não cumprimento, por parte de seus profissionais, do Termo de Sigilo e Responsabilidade e também de
todas as polí�cas e normas técnicas e administra�vas do INCA.

5.9.16. Durante a execução do serviço a Contratada deve observar as metodologias, processos, procedimentos, padrões e instruções de trabalho da
Contratante ou por este indicado.

5.10. Requisitos Sociais Ambientais e Culturais

5.10.1. Os equipamentos deverão conter manual em idioma português (em formato eletrônico PDF ou impresso).

5.10.2. Os equipamentos fornecidos deverão possuir funcionalidades que promovam a economia de energia elétrica, como, por exemplo, modo de
economia de energia.

5.10.3. A logís�ca reversa deve ser de responsabilidade da Contratada, devendo a mesma obedecer a todas as normas específicas vigentes para a
des�nação final, inclusive de restos de toner, cartuchos e embalagens dos produtos u�lizados. Dentre as normas da legislação obrigatória a ser seguida,
destacam-se: o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a IN/SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, e o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012.

5.10.4. A Contratada deve fornecer no ato da assinatura do Contrato o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de Sustentabilidade
Ambiental, que comprove a correta des�nação dos cartuchos/toners usados e o pleno atendimento à legislação citada no item anterior.

5.10.5. A Contratada deve apresentar semestralmente (no máximo), declaração confirmando o recebimento dos cartuchos/toners já u�lizados e
respec�vas embalagens dos equipamentos, para fins de reaproveitamento no ciclo produ�vo das próprias empresas, em outros ciclos – como coopera�vas de
reciclagens ou outra des�nação final ambientalmente adequada. A periodicidade do recolhimento de materiais deverá ser acordada com a Contratante, de
forma a não deixar acumular os materiais u�lizados sem serven�a nas dependências das ins�tuições públicas.

5.10.6. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

5.10.7. A abertura de chamados técnicos e encaminhamentos de demandas deverão ser realizados, preferencialmente, sob a forma eletrônica, evitando-
se a impressão de papel.

5.10.8. As configurações de hardware e so�ware deverão ser realizadas visando alto desempenho com a u�lização racional de energia.

5.10.9. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que u�ze materiais
recicláveis, de forma a garan�r a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5.10.10. Os serviços deverão ser prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental con�dos na Instrução Norma�va nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº
7.746/2012, no que couber.

5.11. Requisitos Transição Contratual

5.11.1. A CONTRATANTE deverá elaborar em conjunto com à CONTRATADA o Plano de Desmobilização do serviço, que deverá ocorrer com antecedência
mínima de dois meses da data de encerramento do Contrato;

5.11.2. O Plano de Desmobilização deverá conter no mínimo as respec�vas informações:

5.11.2.1. Número de Série do(s) equipamento(s);

5.11.2.2. Localização do(s) equipamento(s);

5.11.2.3. Modelo do(s) equipamento(s);
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5.11.2.4. Data de Desligamento do(s) equipamento(s);

5.11.2.5. Data para recolhimento do(s) equipamento(s).

5.11.3. Deverão ser acumulados o maior número de equipamentos possíveis, evitando re�radas fracionadas, viabilizando a opção de um único ou menor
número possível de fretes à CONTRATADA, ou que seja adotada a mesma logís�ca de entrega dos equipamentos.

5.11.4. A CONTRATADA deverá prestar todo serviço de embalagem e logís�ca associados à re�rada dos equipamentos u�lizados durante a prestação dos
serviços, não gerando nenhum ônus à unidade CONTRATANTE;

5.11.5. O Fiscal Técnico deverá acompanhar a CONTRATADA durante todo o processo de desmobilização e imprimir a página de configuração de cada
equipamento antes de ser desligado, para anexar à documentação de fiscalização do contrato.

5.11.6. A unidade CONTRATANTE deverá cancelar todos perfis de acesso da CONTRATADA ao ambiente computacional da unidade CONTRATANTE,
providos durante a execução do contrato;

5.11.7. A unidade CONTRATANTE deverá ina�var as caixas postais da CONTRATADA, se aplicável;

5.11.8. A unidade CONTRATANTE deverá realizar o encerramento administra�vo do contrato, com a devida baixa de pendências de pagamentos e demais
pendências em aberto;

5.11.9. A unidade CONTRATANTE deverá emi�r o Termo de Encerramento Contratual que deverá ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA.

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

6.1. A vistoria prévia é faculta�va, e o(s) representante(s) da empresa licitante poderão realiza-la nas instalações do INCA, Rio de Janeiro, RJ.

6.2. A vistoria prévia cons�tui importante insumo para a elaboração das propostas pelas licitantes, uma vez que os detalhes do ambiente tecnológico
podem influenciar os custos envolvidos no fornecimento dos serviços, visto que não serão aceitas quaisquer alegações posteriores de desconhecimento das
condições dos locais em que serão prestados os serviços para omissão de obrigações contratuais ou das exigências con�das neste Termo de Referência.

6.3. No ato da vistoria, o licitante receberá, entre outras, informações sobre estrutura organizacional, competências e funcionamento das áreas de
Tecnologia da Informação do INCA e Polí�ca Corpora�va de Segurança da Informação do INCA. Poderão observar, entre outros aspectos, o grau de dificuldade
para execução dos serviços, diagnós�co dos requisitos necessários para prestação dos serviços, não se admi�ndo, posteriormente, qualquer alegação de
desconhecimento dos mesmos.

6.4. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos
serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 12 horas e das 14 às 17h, por meio de agendamento
obrigatório, independentemente do local a ser vistoriado, com a SETI – Serviço de Tecnologia da Informação, no endereço: Rua do Resende 195, Centro, Rio de
Janeiro-RJ, por intermédio dos telefones: (21) 3207.5206 ou 3207.5298, em horário comercial.

6.5. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú�l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia ú�l anterior à data prevista para a
abertura da sessão pública.

6.6. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente iden�ficado, apresentando documento de iden�dade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitação para a realização da vistoria.

6.7. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação.

6.8. Para a realização da vistoria, o representante da licitante deverá trazer duas cópias da declaração de vistoria, conforme ANEXO II (DECLARAÇÃO
DE VISTORIA PRÉVIA), já preenchidas com os dados da empresa e assinada pelo representante, sendo que uma cópia será assinada por servidor do INCA e
devolvida para a licitante, e a outra será juntada ao processo de contratação.

6.9. A não realização da vistoria, quando faculta�va, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.10. A proponente que decidir não realizar a vistoria e, eventualmente, subes�mar sua proposta, estará incorrendo em risco �pico do seu negócio, não
podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar,
assumindo, assim plena responsabilidade pela elaboração de sua proposta comercial que atenderá a totalidade do edital de contratação.

6.11. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração, juntamente com sua proposta de preços, afirmando estar ciente
que não poderá alegar desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvida ou esquecimento que possam provocar empecilho na prestação dos
serviços. Esta declaração deverá ser feita em papel �mbrado da empresa licitante, conforme ANEXO III (MODELO - NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA
TÉCNICA) deste Termo de Referência.

7. RESPONSABILIDADES

7.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

7.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

7.1.2. 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;

7.1.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.4. 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;

7.1.5. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.1.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7.1.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.1.8. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

7.1.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

7.1.8.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

7.1.8.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

7.1.9. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
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7.1.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

7.1.11. Cien�ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada;

7.1.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas;

7.1.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº
8.666, de 1993.

7.1.14. A Contratante reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o obje�vo de verificar se o(s) serviço(s) prestado(s) e
documento(s) apresentado(s) são adequados e atendem às exigências con�das neste Termo de Referência, podendo exigir apresentação de documentação
complementar referente à prestação de serviços.

7.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos essenciais à realização dos fornecimentos e dos serviços contratados que venham a ser solicitados
pela Contratada.

7.1.16. Permi�r o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da
Contratante, principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à iden�ficação, trajes, trânsito e permanência em suas dependências.

7.1.17. Solicitar a subs�tuição do profissional que tenha infringido às normas do INCA, ainda que em parte, dos itens indicados no Item 7.2 - Deveres e
responsabilidades da CONTRATADA.

7.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

7.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

7.2.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, 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;

7.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à en�dade
federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.2.4. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;

7.2.5. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.2.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao
setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
rela�va à Seguridade Social; 2) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) cer�dões que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;      

7.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

7.2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos
serviços.

7.2.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do empreendimento.

7.2.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.2.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do
contrato.

7.2.12. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

7.2.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo
sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

7.2.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu�vos que fujam às
especificações do memorial descri�vo.

7.2.15. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.2.16.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

7.2.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei
nº 13.146, de 2015.

7.2.18. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

7.2.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.2.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

7.2.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan�dade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

7.2.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5,
de 25/05/2017:
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7.2.22.1. 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 u�lização sem que exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

7.2.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir,
inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que con�nuará a execução dos serviços.

7.2.24. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, quando for o caso;

7.2.25. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

7.2.26. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

7.2.27. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a�vidades não abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de função;

7.2.28. Levar a conhecimento dos seus funcionários o ANEXO I (Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo).

7.2.29. Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente da Contratante.

7.2.30. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

7.2.31. Indicar um profissional para atuar como preposto da empresa para tratar das questões rela�vas à execução dos serviços e ao faturamento.

7.2.32. Comparecer, através de seu preposto, em todas as reuniões em que for convocada na sede da Contratante, exceto quando exis�r acordo quanto à
definição de outro local.

7.2.33. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato, nos termos do ANEXO I , que deverá ser assinado
pelo preposto da empresa.

7.2.34. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade acerca das a�vidades, objeto deste termo de referência, sem prévia autorização
da Contratante.

7.2.35. Responder por todos os ônus referentes ao objeto ora contratado, tais como: fretes, impostos, tributos, contribuições fiscais ou parafiscais,
encargos sociais e obrigações trabalhistas e civis, decorrentes do objeto do presente contrato e apresentar os devidos comprovantes quando solicitados.

7.2.36. Entregar e instalar os equipamentos e seus suprimentos em condições de uso imediato, de acordo com o es�pulado na contratação, sem ônus
adicionais para a Contratante, no prazo especificado neste instrumento.

7.2.37. Entregar todos os suprimentos, consumíveis ou não, para a boa qualidade de impressão, no quan�ta�vo de páginas previamente determinados
no presente termo de referência sem qualquer ônus ao contratante.

7.2.38. Arcar com todo custo necessário à instalação, manutenção e assistência técnica dos equipamentos nos locais previstos neste termo de referência;

7.2.39. Aceitar acréscimos ou supressões do valor do contrato, de acordo com o § 1.º do Ar�go 65 da Lei n.º 8.666/93, devendo, tanto no acréscimo
como na supressão do número de impressoras, manter o preço por página de impressão definido em sua proposta de preços.

7.2.40. Executar os serviços dentro de elevados padrões de eficiência e capacitação, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos mesmos;

7.2.41. Manter e conservar os equipamentos de impressão, devidamente funcionando, bem como fornecer e repor as peças e os acessórios necessários
ao funcionamento dos mesmos sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante;

7.2.42. Manter e comprovar o licenciamento e garan�r a autorização de uso de todos os so�wares da solução na Contratante durante toda a vigência
contratual.

7.2.43. Realizar visitas trimestrais para manutenção preven�va dos equipamentos, em horários previamente agendados com o Fiscal do Contrato ou
sempre que os equipamentos de impressão es�verem em de acordo com o presente termo de referência;

7.2.44. Assumir inteira responsabilidade administra�va, civil e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais que possa advir, direta ou
indiretamente, à Contratante, ou ainda a terceiros, por ela causados ou por seus prepostos, no cumprimento deste contrato;

7.2.45. Responder por todo e qualquer dano material ou pessoal causados por seus empregados ou prepostos, a �tulo de culpa ou dolo devidamente
comprovados, quando es�verem sujeitos a reparos ou serviços sob sua responsabilidade providenciando a correspondente indenização;

7.2.46. Apresentar, sempre que enviar as faturas, o detalhamento de todos os elementos que formaram o preço final dos serviços;

7.2.47. Remover para sua oficina, por sua conta e risco, qualquer equipamento que não puder ser reparado no local em que es�ver instalado e instalar
imediatamente neste local outro equipamento similar ou superior;

7.2.48. Instruir durante o atendimento normal de cada chamada, os operadores dos equipamentos no uso dos disposi�vos padrões e na correta aplicação
dos suprimentos, com vistas a obter melhor qualidade e produ�vidade;

7.2.49. Cumprir o horário de visitas para a execução dos serviços objeto desta licitação, conforme estabelecido pelo Gestor do Contrato.

7.2.50. Fornecer, sempre que solicitado, treinamento, ao pessoal da Contratante, nos termos deste instrumento.

7.2.51. A Contratada é obrigada a aceitar e facilitar a fiscalização dos materiais e execução dos serviços contratados.

7.2.52. Realizar a leitura mensal dos contadores, emi�r com a fatura o demonstra�vo de cópias e impressões e apresentá-la ao Gestor do Contrato;

7.2.53. Nomear e manter preposto durante toda a execução do contrato, com poderes para intermediar assuntos rela�vos ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais;

7.2.54. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em
ocorrência da espécie, forem ví�mas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da
Contratante;

7.2.55. Comunicar o Gestor do Contrato e o Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;

7.2.56. A Contratada deverá encaminhar à Contratante, mensalmente, planilha contendo a quan�dade de cópias e faturamento por equipamento
u�lizado.

7.2.57. Atender prontamente qualquer exigência do representante da Contratante inerente ao objeto do contrato;

7.2.58. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que pra�cada por seus funcionários durante a execução dos serviços
ainda que nas dependências da Contratante;

7.2.59. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu bom desempenho, realizando os serviços em
conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos, conforme
prévia vistoria dos produtos a serem adquiridos, de modo a não alegar desconhecimento.
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7.2.60. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do empreendimento.

7.2.61. Re�rar os equipamentos ao término do contrato, em até 30 dias, mediante agendamento solicitado por e-mail exclusivo criado para o
Atendimento.

7.2.62. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu�vos que fujam às
especificações descritas.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. Ro�nas de Execução

8.1.1. Do início da execução do contrato

8.1.1.1. A Contratada será oficialmente convocada pela Contratante para par�cipar de uma Reunião Inicial com o obje�vo de apresentar o planejamento
inicial da execução contratual relacionada no escopo deste instrumento e absorver o conhecimento preliminar necessário para prestação dos serviços
contratados.

8.1.1.2. Na reunião inicial, a Contratante repassará as informações de seu ambiente computacional necessárias para execução dos serviços descritos neste
Termo de Referência.

8.1.1.3. A reunião inicial deverá ser convocada para promover os seguintes obje�vos principais:

8.1.1.3.1. Apresentar e sanar dúvidas sobre a sistemá�ca de execução e gestão dos serviços;

8.1.1.3.2. Apresentar o preposto da Contratada, informando o número de telefone e e-mail de contato do preposto designado;

8.1.1.3.3. Apresentar o Gestor do Contrato e os Fiscais da Contratante;

8.1.1.3.4. Apresentar e entregar a documentação dos profissionais da Contratada já designados para atendimento ao contrato, a fim de cadastramento e
permissão de acesso a Contratante.

8.1.1.3.5. Como resultado da reunião inicial, será elaborada uma Ata de Reunião que deverá ser aprovada por todos os par�cipantes.

8.1.1.3.6. Na reunião inicial, será entregue pela Contratante o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e o Termo de Ciência, que deverão ser
assinados pelo representante legal da Contratada e, posteriormente, por todos os profissionais alocados na execução dos serviços.

8.1.1.3.7. A Contratada terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a par�r da assinatura do contrato, para elaborar um Estudo de Capacidade do
ambiente tecnológica do Contratante.

8.1.1.3.8. A Contratada terá um prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da assinatura do contrato, para alocar, instalar e configurar as
mul�funcionais para a execução dos serviços contratados, de acordo com o estabelecido nesse instrumento.

8.1.1.3.9. Os prazos previstos para alocar os recursos e apresentar o Estudo de Capacidade poderão ser estendidos, desde que solicitado e jus�ficado pela
Contratada e aprovado pela Contratante.

8.1.1.3.10. Este Estudo de Capacidade deverá contemplar a análise do ambiente tecnológico atual e, se necessário, gerar recomendações para ajustes
técnicos e serviços que compõem a solução e o ambiente de TIC da Contratante.

8.1.1.3.11. O Estudo de Capacidade deverá contemplar no mínimo:

8.1.1.3.11.1. Avaliação de requisitos de hardware e so�ware dos equipamentos em compa�bilidade com o ambiente tecnológico da Contratante;

8.1.1.3.11.2. Avaliação das instalações, �sicas, elétricas, cabeamento e rede das localizações de atendimento; e

8.1.1.3.11.3. Relatório de diagnós�co e recomendações para adaptação do ambiente tecnológico da Contratante, se for o caso.

8.1.1.3.12. A Contratante, por sua vez, viabilizará os ajustes necessários, ou, em acordo com a Contratada, aceitará as limitações existentes ajustando os
níveis de serviço quando aplicável.

8.1.1.3.13. Os primeiros 60 (sessenta) dias após o início das a�vidades do contrato serão considerados como Período de Adaptação e Ajustes, durante o qual
a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários para a execução dos serviços, dos processos internos, etc., de modo a assegurar
a execução sa�sfatória dos serviços.

8.1.1.3.14. Caso haja prorrogação da vigência contratual, não haverá novo período de adaptação e ajustes.

8.1.2. Processos e procedimentos para o fornecimento da solução de TIC

8.1.2.1. A Contratada poderá, com vistas a diminuir o seu custo com a geração dos relatórios previstos mensais, como a contabilização de
impressões/cópias, propor o uso de ferramentas ou sistemas de informação; entretanto, a customização, repasse de conhecimento e entrega para implantação
em ambiente da Contratante, vedada a sua instalação em nuvem ou em ambiente da Contratada, ocorrerá sem ônus para o Órgão. Nesse caso, a administração
passa a ser integralmente da Contratante, após repasse de conhecimento e tecnologia a cargo da Contratada, ficando esta obrigada a ceder todo o direito de
propriedade dessas ferramentas em favor da Contratante.

8.1.2.2. O Fiscal do Contrato, a par�r da administração da solução do serviço mencionado no subitem acima, fornecerá até o quinto dia ú�l de cada mês
os relatórios mensais dos contadores das mul�funcionais monocromá�cas e policromá�cas para faturamento, caso contrário, o repasse será realizado pela
Contratada.

8.1.2.3. A critério da Contratante, as ferramentas u�lizadas nos processos e os modelos e padrões dos produtos e artefatos poderão ser atualizados em
razão de evolução tecnológica ou metodológica, devendo a Contratada se adequar em até 30 (trinta) dias corridos.

8.1.2.4. Os artefatos e produtos gerados pelo serviço deverão ser validados e aceitados pela Contratante, de acordo com seus procedimentos padrões,
metodologias e processos de trabalho.

8.1.2.5. A Contratada deverá zelar pela qualidade na redação de documentos e relatórios, mantendo níveis de clareza, obje�vidade, detalhamento técnico
e conformidade com as boas prá�cas e normas aplicáveis.

8.1.2.6. A Contratada deverá manter organizados e disponíveis a Contratante, durante a vigência do contrato, todos os documentos (artefatos,
comprovações de habilitação técnica de profissionais, produtos e outros elementos), base de dados e cópias de segurança per�nentes ao objeto contratual.

8.1.2.7. Os materiais a serem u�lizados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

8.1.2.7.1. a todas as normas e especificações exigidas;

8.1.2.7.2. às normas da ABNT per�nentes;

8.1.2.7.3. às disposições legais da União;

8.1.2.7.4. às prescrições e recomendações dos fabricantes; e

8.1.2.7.5. às normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT.

8.1.2.8. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão cons�tuir pretexto para a Contratada alegar
redução de desempenho. Considera-se, determinante, a Contratada e seus prepostos como altamente especializados nos serviços em questão e que, por
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conseguinte, devem considerar as complementações e providências técnicas por acaso omi�dos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e
completo funcionamento dos serviços descritos neste Termo de Referência.

8.1.2.9. O dimensionamento da equipe para execução adequada do serviço contratado é de responsabilidade exclusiva da Contratada, devendo ser
suficiente para o cumprimento integral dos prazos e dos níveis de serviço exigidos.

8.1.2.10. Todos os serviços deverão ser realizados por profissionais devidamente qualificados.

8.1.2.11. O não cumprimento dos prazos determinados nos instrumentos de gestão desta contratação sujeitará a Contratada às penalidades previstas neste
Termo de Referência e no Contrato. 

8.1.3. Da entrega e avaliações dos serviços demandados

8.1.3.1. O Gestor do Contrato encaminhará ao preposto relatório contendo os itens a seguir:

8.1.3.1.1. resultados ob�dos dos serviços prestados por meio dos chamados abertos;

8.1.3.1.2. penalidades aplicadas (se houver); e

8.1.3.1.3. recomendações técnicas, administra�vas e gerenciais para o próximo período (se houver) e demais informações relevantes para a gestão
contratual.

8.1.3.2. A Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r do recebimento do relatório emi�do pelo Gestor do Contrato, para a devida
correção ou apresentação de jus�fica�vas e exercício do contraditório. A Contratada poderá solicitar formalmente a Contratante a extensão desse prazo, antes
de seu encerramento. Deverão constar na solicitação a proposta de prazo e a jus�fica�va para a solicitação.

8.1.3.3. Haverá tantas correções quanto necessárias para atender a qualidade técnica ou a especificação do serviço ou produto entregue.

8.1.3.4. A não apresentação da defesa, por parte da Contratada, em relação aos relatórios apresentados pela Contratante, dentro do prazo es�pulado de 5
(cinco) dias úteis, implicará na plena aceitação, pela Contratada, e da aplicação de sanções, se for o caso.

8.1.3.5. As deduções de valores rela�vos a multas e glosas deverão, preferencialmente, ser efetuadas na fatura do mês de referência às apurações que
mo�varam a aplicação da penalidade financeira.

8.1.3.6. A aceitação ou a recusa das jus�fica�vas apresentadas pela Contratada deverá ser formalizada pelo Gestor do Contrato.

8.1.3.7. O Gerenciamento de Nível de Serviço será aplicado ao contrato com o obje�vo de aferir o atendimento dos serviços contratados. A avaliação do
nível de conformidade dos serviços prestados se dará mediante o estabelecimento e acompanhamento do Acordo de Nível de Serviço (ANS) entre a Contratante
e a Contratada.

8.1.3.8. Da Instalação e Entrega dos Equipamentos

8.1.3.8.1. A instalação �sica e configuração lógica dos equipamentos (conexão do equipamento na energia elétrica, tomadas, conexões de internet,
configurações e montagem dos equipamentos) será de responsabilidade da Contratada em qualquer hipótese.

8.1.3.8.2. A instalação deverá ser acompanhada pela equipe técnica da Contratante, de modo a apoiar e viabilizar o acesso aos técnicos da Contratada às
áreas onde os equipamentos serão instalados.

8.1.3.8.3. Após assinatura do contrato, a Contratante emi�rá a Ordem de Serviço, informando o que deverá ser entregue e qual localidade. Após a abertura
da Ordem de Serviço os equipamentos deverão ser entregues e instalados, em até 10 (dez) dias úteis.

8.1.3.8.4. Os demais componentes da solução como servidores de impressão, so�ware de gestão de impressão, controle de cota e bilhetagem, devem
iniciar sua instalação logo após a assinatura da ordem de serviço e devem estar concluídos juntamente com a instalação dos equipamentos, conforme item
acima.

8.1.3.8.5. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais previstos na Ordem de Serviço, no horário compreendido entre 08h às 12h e entre
13h às 17h (horário local), de segunda a sexta-feira (dias úteis). A critério da Contratante, poderão ser combinados outros horários.

8.1.3.8.6. A entrega dos equipamentos deverá ser previamente comunicada à Contratante em no mínimo 2 (dois) dias úteis, anterior à prestação do serviço.

8.1.3.8.7. A mudança de local e reinstalação de equipamentos, quando realizada no mesmo endereço �sico, deverão ocorrer em até 2 (dois) dias úteis após
a abertura do chamado.

8.1.3.8.7.1. A cada alteração de localidade a CONTRATADA ficará responsável por documentar a mudança, alterando, se necessário, os iden�ficadores do
equipamento dentro do so�ware de gestão, e monitoramento. Cabe exclusivamente a CONTRATADA os custos relacionados a realocação de equipamentos.

8.1.3.8.8. A mudança de local e reinstalação de equipamentos, em demais situações, deverão ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após a abertura do
chamado.

8.1.3.8.8.1. A cada alteração de localidade a CONTRATADA ficará responsável por documentar a mudança, alterando, se necessário, os iden�ficadores do
equipamento dentro do so�ware de gestão, e monitoramento. Cabe exclusivamente a CONTRATADA os custos relacionados a realocação de equipamentos.

8.1.3.8.9. A Contratada deverá realizar a subs�tuição defini�va dos equipamentos, por outro igual ou superior e em perfeito estado de funcionamento,
quando houver em prazo inferior a 30 (trinta) dias corridos mais de 3 (três) chamados de manutenção corre�va, para o mesmo equipamento, relacionados à
mesma causa raiz ou quando exis�r mais de 6 (seis) chamados de manutenção corre�va para o mesmo equipamento, independente da causa raiz, em prazo
inferior a 60 (sessenta) dias corridos.

8.1.3.8.10. A Contratada deverá realizar a subs�tuição de equipamentos em manutenção por outro com caracterís�cas iguais ou superiores, em perfeito
estado de funcionamento, em até 1 (um) dia ú�l, quando o caso envolver a necessidade de subs�tuição do mesmo.

8.1.3.8.11. Os serviços de TIC contratados pelo INCA deverão ser prestados e os equipamentos entregues nas localidades abaixo:

Unidade Localização

HCI Pça. Da Cruz Vermelha, 23 – Centro.

HCII Rua do Equador, 831 – Saúde.

HCIII / HCIV Av. Visconde de Santa Isabel – Vila Isabel.

PESQUISA/

ALMOXARIFADO (CPQ)
Rua do Riachuelo, 172 – Cento.
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COAD Rua do Resende, 128 – Centro.

HOTEL1 Rua Washington Luiz, 85 – Centro.

HOTEL2 Rua Carlos de Carvalho, 47 – Centro.

HOTEL3 Rua do Senado, 232 – Centro.

INCADATA Rua do Resende, 195 – Centro.

DIPAT Rua Cordeiro da Graça, 156 – Saúde.

MP Rua Marques de Pombal, 125 – Centro.

BSCUP Maternidade Carmela Dutra-Rua Aquidabã, 103/4º andar – Lins.

DEPÓSITO PATRIMÔNIO Rua Amazonas, 107 – São Cristóvão.

ODONTOLOGIA Rua Carlos Sampaio, 246 Loja C – Centro.

INCAVOLUNTÁRIO Rua dos Inválidos, 212 - Centro

8.1.3.8.12. Os locais de instalação e u�lização dos equipamentos poderão ser alterados durante a vigência do Contrato, em função das necessidades da
Contratante, sem que isso incida na implicação de custos adicionais à Administração.O quan�ta�vo de equipamentos que deverá ser entregue em cada
localidade será informado pelo INCA na reunião inicial.

8.1.3.9. DA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS

8.1.3.9.1. A re�rada dos equipamentos pela CONTRATADA deverá ocorrer em até 30 dias a contar da solicitação, devendo o ato da re�rada ser previamente
comunicado à unidade CONTRATANTE, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à re�rada.

8.1.3.9.2. A responsabilidade pela logís�ca e embalagem dos equipamentos para transporte é da CONTRATADA.

8.1.4. Papéis e Responsabilidades

8.1.4.1. O INCA é definido como responsável pela gestão do Contrato e pela atestação da aderência aos padrões de qualidade exigidos para os serviços
entregues, e a CONTRATADA como responsável pela execução dos serviços e gestão dos recursos humanos e �sicos necessários. Nesse contexto, o valor mensal
a ser pago estará associado ao alcance de metas estabelecidas para a prestação dos serviços.

8.1.4.1.1. Gestor do Contrato

En�dade: INCA/SETI.

Responsabilidades: Atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, conforme definições na IN 01 de
01.04.2019 do Ministério da Economia.

8.1.4.1.2. Fiscal Requisitante do Contrato

En�dade: INCA/SETI.

Responsabilidades: Fiscalizar o contrato, do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação, conforme definições na IN 01 de 01.04.2019 do
Ministério da Economia.

8.1.4.1.3. Fiscal Técnico do Contrato

En�dade: INCA/SETI.

Responsabilidades: Fiscalizar tecnicamente o contrato, conforme definições na IN 01 de 01.04.2019 do Ministério da Economia.

8.1.4.1.4. Fiscal Administra�vo do Contrato

En�dade: INCA/COAGE.

Responsabilidades: Fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administra�vos, conforme definições na IN 01 de 01.04.2019 do Ministério da Economia.

8.1.4.1.5. Preposto da Contratada

En�dade: Contratada

Responsabilidades:

8.1.4.1.5.1. Par�cipação da reunião inicial da inserção da Contratada, caso convocado;

8.1.4.1.5.2. Deverá possuir os conhecimentos técnicos, capacidade profissional e poder de decisão para resolver questões de ordem operacional, técnica e
administra�va, inerentes à contratação, seu objeto e obrigações firmadas;

8.1.4.1.5.3. Fazer a gestão geral do Contrato com visão de todas as Ordens de Serviços, com o obje�vo de garan�r a execução e entrega dos serviços dentro
dos prazos estabelecidos, atendendo a todos os requisitos de qualidade;

8.1.4.1.5.4. Distribuição das tarefas entre os membros da equipe da CONTRATADA;

8.1.4.1.5.5. Responder, perante o INCA, pela execução técnica das Ordens de Serviços;

8.1.4.1.5.6. Par�cipar, periodicamente, a critério do INCA, de reuniões de acompanhamento das a�vidades referentes às ordens de serviços em execução e
com representantes do Ins�tuto;

8.1.4.1.5.7. Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento as situações não resolvidas em nível de gerência das Ordens de Serviços.

8.1.4.1.5.8. Realizar a gestão, por parte da Contratada, quanto aos aspectos administra�vos legais do Contrato.

8.2. Quan�dade mínima de bens ou serviços para comparação e controle
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8.2.1. A solução de Outsourcing de Impressão deverá ser composta por:

8.2.1.1. Serviço de impressão, cópia e digitalização de documentos em monocromá�co ou policromá�co;

8.2.1.2. Digitalização de documentos com possibilidade de pesquisa por palavras/termos chaves para serem anexados ao Sistema Eletrônico de
Informações – SEI com aplica�vo de OCR;

8.2.1.3. Equipamentos para impressão, cópia e digitalização atualizados tecnologicamente;

8.2.1.4. Serviço de instalação, configuração e capacitação;

8.2.1.5. Serviço de gerência dos a�vos e suprimentos;

8.2.1.6. Serviço de reposição de peças, suprimentos e insumos, exceto papel;

8.2.1.7. Serviço de manutenção preven�va, corre�va e suporte técnico;

8.2.1.8. Sistema para gerenciamento de chamados técnicos;

8.2.1.9. Sistema para monitoramento da solução;

8.2.1.10. Sistema para controle de cotas e retenção de impressão;

8.2.1.11. Sistema para gestão de a�vos e contabilização (bilhetagem) dos documentos impressos e copiados;

8.2.1.12. Serviço de descarte ecológico dos resíduos dos equipamentos;

8.2.1.13. Serviço de desfazimento dos equipamentos.

8.2.2. Quan�ta�vo de Impressão Mensal

Item Descrição do Item (Objeto) CATMAT/CATSER Quan�dade Unidade de Medida
1 Franquia – Mul�funcional Laser ou Led Monocromá�ca 26573 506.600 Pág/mês
2 Franquia – Mul�funcional Laser ou Led Policromá�ca 26611 9.000 Pág/mês
3 Excedente – Mul�funcional Laser ou Led Monocromá�ca 26654 336.900 Pág/mês
4 Excedente – Mul�funcional Laser ou Led Policromá�ca 26697 5.400 Pág/mês

8.2.3. Quan�ta�vo de equipamentos

EQUIPAMENTO
Tipo I

Monocromática
A4

Tipo II

Policromática
A4

Tipo III

Policromática
A3

Módulo Impressora    

Tecnologia de Impressão Laser, LED ou
Cera sólida

Laser, LED ou
Cera sólida

Laser, LED ou
Cera sólida

Velocidade de impressão mono A4 ou Carta 40 PPM 40 PPM 40 PPM
Duplex automático para impressão, cópia ou digitalização Sim Sim Sim
Resolução 600x600 dpi 1200x600 dpi 1200x600 dpi
Capacidade de armazenamento (para execução inicial dos serviços) 500 folhas 500 folhas 500 folhas
No catálogo do fabricante, possuir opcional de bandeja que permita expansão do
armazenamento para o total de 1.000 folhas Sim Sim Sim

Bandeja de saída 250 folhas 250 folhas 250 folhas

Tipos de mídias suportadas

Papel comum,
reciclado,
envelopes e
etiquetas

Papel comum,
reciclado,
envelopes e
etiquetas

Papel comum,
reciclado,
envelopes e
etiquetas

Formatos de papeis suportados A4, Ofício e
Carta

A4, Ofício e
Carta

A4, Ofício,
Carta e A3

Faixa de gramatura do papel 75 a 160 g/m2 75 a 160 g/m2 75 a 160 g/m2

Linguagem de Impressão PCL e
PostScript

PCL e
PostScript

PCL e
PostScript

Módulo Scanner    
Resolução ótica 600 dpi 600 dpi 600 dpi

Capacidade de digitalizar documentos de tamanho A4, carta e
ofício

A4, carta e
ofício

A4, carta e
ofício

Formato do arquivo de saída JPG e PDF JPG e PDF JPG e PDF
Permitir digitalização via rede possibilitando o envio do(s) documento(s)
digitalizado(s) por e-mail (SMTP) do usuário e por meio de diretórios de rede (scan-
to-folder)

Sim Sim Sim

Modos de digitalização Texto PB, fotos, texto/foto, imagem full-color e escalas de
cinza (256 tons) Sim Sim Sim

Permitir digitalizar documentos, tais como cartão PVC, carteira de habilitação, CPF
etc. Sim Sim Sim

Suportar a leitura de folhas soltas (até tamanho Ofício) e material encadernado
(livros, revistas ou manuais até tamanho Ofício) Sim Sim Sim

Disponibilizar Software de OCR embarcado no equipamento ou no servidor de forma
a permitir a digitalização de livros, apostilas e outros textos impressos e sua
respectiva conversão e envio automático por e-mail ou para diretório na rede no
formato PDF e
PDF-Pesquisável, suportando os idiomas Português (Brasil), Inglês (EUA) e
Espanhol (Espanha). Não deve requerer qualquer instalação de software nas estações
dos usuários.

Sim Sim Sim

Módulo Copiadora    
Resolução 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
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Permitir múltiplas cópias do mesmo documento Sim Sim Sim
Permitir reproduzir documentos através de alimentador automático duplex, que
realize a fotocópia de ambos os lados da folha. Sim Sim Sim

Permitir seleção da quantidade de reproduções de 1 até, pelo menos, 99 cópias Sim Sim Sim
Suportar ampliação e redução de 25% até 400% Sim Sim Sim
Capacidade para copiar originais de tamanhos A4, carta e oficio Sim Sim Sim
Características Gerais    

Compatibilidade com Sistemas Operacionais de 32 e 64 bits

Windows 7,
Windows 10,
Windows Server
e Linux.

Windows 7,
Windows 10,
Windows Server
e Linux.

Windows 7,
Windows 10,
Windows Server
e Linux.

Interfaces de conexão Ethernet 1000
Base-T (RJ-45)

Ethernet 1000
Base-T (RJ-45)

Ethernet 1000
Base-T (RJ-45)

Suportar configuração TCP/IP de maneira estática e automática (via DHCP) Sim Sim Sim

Painel de controle de toque (touch-screen) com tela em português de no mínimo 7” (sete
polegadas)

7” (sete
polegadas)

7” (sete
polegadas)

Leitora de cartão de aproximação (RFID) integrado ou acoplada ao equipamento Sim Sim Sim
Alimentador automático duplex DADF ou RADF para cópia e digitalização Sim Sim Sim
Conformidade com o padrão ENERGY STAR® (padrão internacional de consumo
eficiente de energia). Sim Sim Sim

Autenticação através do Active Directory do Windows Sim Sim Sim
Gerenciamento remoto das funcionalidades do equipamento via browser (Internet
Explorer 8 e superior), com acesso protegido por senha, através de protocolo TCP/IP Sim Sim Sim

Contadores físicos separados de impressões/cópias de páginas coloridas e
monocromáticas.

2 contadores (1
para impressão
mono e 1 para
cópia mono)

4 contadores (1
para impressão
mono, 1 para
impressão
color,1 cópia
mono e 1 para
cópia color)

4 contadores (1
para impressão
mono, 1 para
impressão
color,1 cópia
mono e 1 para
cópia color)

QUANTIDADE MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS A SEREM ALOCADOS NO
INCA 250 13 5

8.3. Mecanismos formais de comunicação

8.3.1. Função de Comunicação:

8.3.1.1. Toda comunicação entre a Administração Pública e a CONTRATADA deverá ser sempre formal como regra, exceto em casos excepcionais que
jus�fiquem outro canal de comunicação.

8.3.2. Emissor:

8.3.2.1. Pelo CONTRATANTE: pelo seu representante legal ou outra Área do CONTRATANTE quando se fizer necessária à comunicação com a CONTRATADA.

8.3.2.2. Pela CONTRATADA: seu representante legal.

8.3.2.3. Des�natário:

8.3.3. Representante legal tanto do CONTRATANTE como da CONTRATADA.

8.3.4. Forma de Comunicação:

8.3.4.1. A comunicação se dará por meio de Ordem de Serviço, O�cios, E-mails, Reuniões mediante elaboração de Ata; entrega pessoal de documentos
mediante aposição de recibo, ou outros que possam ficar registrados.

8.3.4.2. Os serviços serão demandados através de abertura de chamado de atendimento técnico (Ordem de Serviço – O.S.) junto à CONTRATADA, e
registrados no Sistema de Gerenciamento de Serviços do INCA.

8.3.4.3. Eventuais correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número do Contrato e o assunto específico da
correspondência

8.3.4.4. As endereçadas poderão ser feitas ao Serviço de Tecnologia da Informação - SETI, situada na Rua do Resende, 195, Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP
20231-091, ou a outra Área do CONTRATANTE de acordo com o que for estabelecido.

8.3.5. Periodicidade:

8.3.5.1. Sempre que houver demanda para execução serviços ou se fizer necessária a comunicação entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

8.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

8.4.1. Direitos de Propriedade

8.4.1.1. Na prestação de serviços toda documentação a ser gerada, com dados sobre a solução do CONTRATANTE, bem como outros dados inerentes ao
ambiente computacional, são de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, devendo ser man�do sigilo sobre as mesmas.

8.4.1.2. Os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TI a ser contratada (definidos na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998)
deverá ser garan�da à Administração Pública Federal, representada, nesse caso pelo INCA. Esses direitos incidem sobre os diversos documentos, artefatos e
produtos produzidos durante a execução contratual ou em virtude dela. Incluem-se, em lista não exaus�va, os seguintes itens: documentação, modelos de dados
e bases de dados, entre outros.

8.4.2. Condições de Manutenção de Sigilo.

8.4.2.1. Os executores da CONTRATADA que atuarão na execução dos serviços previstos, receberão acesso priva�vo e individualizado, não podendo
repassá-los a terceiros, sob pena de responder, criminal e judicialmente, pelos atos e fatos que venham a ocorrer, em decorrência deste ilícito.

8.4.3. A Contratada deverá solicitar, por escrito, credenciamento e autorização de acesso para seus recursos técnicos.

8.4.4. Comunicar com antecedência mínima de 2 (dois) dias ao INCA, solicitação de imediata revisão, modificação ou revogação de privilégios de acesso
a sistemas, informações e recursos do INCA, porventura colocados à disposição para realização dos serviços contratados, quando da previsão ou concre�zação
de transferência, remanejamento, promoção ou demissão de profissional sob sua responsabilidade.

8.4.5. Devolver todos os recursos e equipamentos u�lizados pela Contratada, como crachás e outros, de propriedade do INCA, juntamente com a
solicitação de descredenciamento, nos casos de desligamento de funcionários com acesso à Ins�tuição.
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8.4.5.1. Será considerado ilícito a divulgação, o repasse ou u�lização indevida de informações, bem como dos documentos, imagens, gravações e
informações u�lizadas durante a prestação dos serviços.

8.4.5.2. A CONTRATADA deverá guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva do INCA, sendo vedada
à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal do INCA.

8.4.5.3. Todas as informações ob�das ou extraídas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo
vedada qualquer reprodução, u�lização ou divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADA zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela
manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou
acesso em razão dos serviços executados, conforme previsto no Decreto no 7.845, de 14 de novembro de 2012.

8.4.5.4. A CONTRATADA deverá obedecer aos critérios, padrões, normas e procedimentos operacionais de segurança adotados pelo INCA.

8.4.5.5. Cada profissional a serviço da Contratada deverá estar ciente de que a Infraestrutura de Tecnologia da Informação, bem como de Comunicação do
INCA não poderá ser u�lizada para fins par�culares.

8.4.5.6. Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do contrato, as informações rela�vas às polí�cas e
processos internos do INCA.

8.4.5.7. Deverá haver Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo entre a CONTRATADA e o INCA, estabelecendo o compromisso de que todos os
profissionais envolvidos na prestação dos serviços não divulgarão nenhum assunto tratado na execução e gestão do objeto da licitação, bem como sobre todos
os a�vos de informações e de processos.

8.4.5.8. Para formalização da confidencialidade exigida, a CONTRATADA deverá assinar o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo presente no
Anexo I do Termo de Referência, comprometendo-se a respeitar todas as obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança das informações
pertencentes ao INCA, mediante ações ou omissões, intencionais ou acidentais, que impliquem na divulgação, perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou
alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenadas, em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processadas.     

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

9.1. Critérios de Aceitação

9.1.1. Após a assinatura do contrato, o Gestor e o Fiscal deverão promover reunião inicial, registrada em ata, com o Preposto, para apresentação do
Plano de Fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do
plano complementar de execução da Contratada, quando houver e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9.1.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

9.1.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

9.1.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

9.1.5. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos
aspectos mencionados no art. 47 da Instrução Norma�va SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

9.1.6. A Gestão e a Fiscalização contratual deverão ser realizadas com base nos termos previstos no Contrato, no Termo de Referência e no Edital e seus
anexos.

9.1.7. O Gestor do Contrato e os Fiscais deverão promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais.

9.1.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

9.1.9. Os Fiscais, quando observarem qualquer situação técnica per�nente, que considerem irregular, deverão manifestar sua discordância junto ao
Preposto designado pela Contratada e comunicar o Gestor do Contrato.

9.1.10. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por obje�vo aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Contratante para os serviços contratados, verificar a manutenção de habilitação da Contratada, encaminhar o processo devidamente instruído
para a formalização dos procedimentos rela�vos a alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, ex�nção dos contratos,
dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas rela�vos ao objeto.

9.1.11. O conjunto de a�vidades de que trata o item anterior deve ser exercido pelo Gestor do Contrato auxiliado pelo Fiscal do Contrato, quando for o
caso, cabendo ao responsável legal ou Preposto da Contratada o acompanhamento dessas a�vidades.

9.1.12. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven�va, ro�neira e sistemá�ca, podendo ser
exercidas por servidores ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis�nção dessas a�vidades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão do contrato.

9.1.13. Na indicação de funcionário como Fiscal devem ser considerados a compa�bilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o
quan�ta�vo de contratos que fiscaliza e a sua capacidade para o desempenho das a�vidades.

9.1.14. As ocorrências acerca da execução contratual vinculadas à execução do objeto contratado, e as medidas adotadas para a correção das falhas e/ou
defeitos constatados deverão ser anotadas pelas partes em registro específico.

9.1.15. É atribuição da fiscalização conferir e atestar as Notas Fiscais (faturas) emi�das pela Contratada e encaminhá-las para autorização de pagamento,
se não apresentarem vícios, ou devolvê-las à Contratada para correção.

9.1.16. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor e do Fiscal deverão ser solicitadas em tempo hábil a Autoridade
Competente, para a adoção das medidas que se fizerem necessárias.

9.1.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.1.18. O Fiscal ou Gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do
serviço, deverá comunicar à Autoridade Competente para que esta promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar�go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.1.19. A conformidade do material a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada (nota
fiscal, fatura ou equivalente) que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as
respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.1.20. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII (Da fiscalização técnica administra�va) da Instrução Norma�va
SEGES/MPDG nº 05/2017, aplicável no que for per�nente à contratação.
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9.1.21. A comunicação entre Contratante e Contratada deverá dar-se preferencialmente via e-mail, podendo u�lizar-se de o�cio quando o caso assim
requerer e a comunicação não for urgente.

9.1.22. A Contratada deverá repassar a Contratante ao menos 02 endereços de e-mail para contato.

9.2. Compensação de Franquia

9.2.1. Na execução dos serviços haverá compensação de franquia entre todas as máquinas. Assim, será considerado, para efeito de pagamento mensal,
o total de cópias/impressões produzidas por todos os equipamentos de todas as sedes do INCA, sendo que o excedente de um equipamento compensará a não
obtenção do volume es�mado de cópias/impressões de outro equipamento.

9.2.2. Franquia Mensal:

Item Descrição do Item (Objeto) CATMAT/CATSER Quan�dade Unidade de Medida
1 Franquia – Mul�funcional Laser ou Led Monocromá�ca 26573 506.600 Pág/mês
2 Franquia – Mul�funcional Laser ou Led Policromá�ca 26611 9.000 Pág/mês
3 Excedente – Mul�funcional Laser ou Led Monocromá�ca 26654 336.900 Pág/mês
4 Excedente – Mul�funcional Laser ou Led Policromá�ca 26697 5.400 Pág/mês

9.2.3. A compensação de franquia ocorrerá da seguinte forma:

9.2.3.1. Se o número de cópias/impressões excedentes no mês for maior que a franquia, será computado cumula�vamente a �tulo de “Excedentes a
Compensar”, e nos períodos subsequentes em que eventualmente se verificar um número de cópias/impressões inferior a franquia, será feita a compensação
até a diferença verificada u�lizando o saldo de “Excedentes a Compensar” existente, dando direito a Contratante a pagar pelo número de cópias/impressões
assim apurado;

9.2.3.2. Quando for totalmente u�lizado o saldo de “Excedentes a Compensar” na forma definida acima, e, sendo verificado no mês um número de
cópias/impressões inferior à franquia mensal, será pago o valor da franquia mensal;

9.2.3.3. A diferença verificada na situação descrita no inciso anterior será computada cumula�vamente a �tulo de “Cópias/Impressões a Ressarcir”. E nos
períodos subsequentes em que eventualmente se verificar um número de cópias/impressões excedente à franquia média mensal, será feita a compensação até
a diferença verificada com o saldo existente de “Cópias/Impressões a Ressarcir”, dando direito a Contratante de pagar pelo número de cópias/impressões assim
apurado;

9.2.3.4. A cada mês, para fins de faturamento, deve haver a apuração mensal do saldo.

9.2.3.4.1. Se o volume de cópias/impressões no mês for menor que a franquia (ou seja, gerará CRÉDITOS para a Contratante), e deverá ser pago o valor da
FRANQUIA MENSAL.

9.2.3.4.2. Se o volume de cópias/impressões no mês for maior que a franquia (ou seja, gerará EXCEDENTE para a Contratada), o órgão deve descontar os
créditos acumulados de franquia dos meses anteriores a �tulo de "Excedente a Compensar", e ser pago o valor da FRANQUIA MENSAL.

9.2.4. Cópias/Impressões excedentes:

9.2.4.1. Serão consideradas como cópias/impressões excedentes aquelas que ultrapassarem a franquia mensal;

9.2.4.2. A cada semestre, caso exista "Excedente a Compensar", a Contratante irá pagar a FRANQUIA MENSAL acrescida do valor de PÁGINA EXCEDENTE a
�tulo de "Excedente a Compensar" restante, zerando o saldo existente.

9.2.4.3. O preço unitário da cópia/impressão excedente a ser cobrado da Contratante será 80% do valor unitário da cópia/impressão que compõe a
franquia, ob�da da razão entre o valor mensal contratado e a franquia de cópias/impressões Contratada (considerando-se apenas até a quarta casa decimal e
desprezando-se as demais).

9.2.4.4. O valor total rela�vo às cópias/impressões excedentes será calculado mediante a mul�plicação do valor unitário de cada cópia/impressão
excedente pela quan�dade de cópias/impressões excedentes à franquia Contratada para todo o conjunto de equipamentos.

9.2.4.5. O valor da cópia/impressão excedente não será considerado para fins de julgamento e classificação de proposta no Edital de Licitação.

9.2.5. Da Alteração de Franquia:

9.2.5.1. Semestralmente será realizada uma análise do consumo mensal do período, com a franquia global mensal de cópias/impressões que poderá ser
alterada unilateralmente pela Contratante, para melhor adequação aos quan�ta�vos efe�vamente apurados durante a execução do contrato para mais ou para
menos a critério da Administração;

9.2.5.2. A alteração de franquia acima mencionada será formalizada por intermédio de celebração de termo adi�vo ao contrato original, observados os
limites de acréscimos e supressões contratuais estabelecidos no § 1º do ar�go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. Procedimentos de Teste e Inspeção

9.3.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contratado, exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, conforme Instrução
Norma�va nº 01 de 01.04.2019 do Ministério da Economia.

9.3.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos
mencionados no art. 47 da Instrução Norma�va nº 05, de 2018, do Ministério da Economia, quando for o caso.

9.3.3. Os serviços de atendimento técnico, demandados através de Ordens de Serviço e também registrados no Sistema de Gerenciamento de Serviços
de TI do INCA, seguem um fluxo de aprovação, conforme a seguir:

9.3.4. Após execução, a Ordem de Serviço terá um dos seguintes resultados possíveis:

9.3.4.1. Aceito: os serviços foram executados conforme solicitado;

9.3.4.2. Aceito com Ajustes: quando houver necessidade de ajustes no serviço e/ou nos produtos/artefatos entregues, o CONTRATANTE registrará no
documento de aceite todos os ajustes a serem realizados e estabelecerá o prazo para que a CONTRATADA resolva as pendências apresentadas, às custas da
CONTRATADA. Caso não realize os ajustes no prazo estabelecido ou os ajustes não forem aprovados, a OS será considerada rejeitada e a CONTRATADA estará
sujeita às penalidades previstas, a contar da data de início da O.S. original;

9.3.4.3. Rejeitado: quando o serviço entregue/executado não corresponder aos requisitos solicitados ou quando houver erros não tratados que
impossibilitem a entrada em produção ou ainda quando não houver a entrega de produtos/artefatos discriminados na O.S.. Neste caso, o prazo de entrega do
serviço não será prorrogado, cabendo aplicação de penalidades por atraso.

9.3.4.4. A Ordem de Serviço somente será encerrada quando todos os obje�vos propostos forem plenamente a�ngidos, e os produtos e serviços
realizados e entregues com a qualidade demandada e devidamente aceita pelo demandante do serviço, aprovada pelo Fiscal Técnico e atestada pelo Gestor do
Contrato.

9.3.5. Após a aceitação, aprovação e atestação da Ordem de Serviço, o CONTRATANTE dará como executada a Ordem de Serviço.
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9.3.6. Mensalmente, o aceite geral dos serviços será efetuado por servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, estando
em conformidade com os serviços contratados.

9.3.7. Ocorrendo algum indicador que ultrapasse os limites estabelecidos no Item 9.4 (Níveis de Serviços), serão aplicadas sanções conforme
explicitados neste Termo de Referência.

9.3.8. O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

9.3.9. A fiscalização da prestação dos serviços não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3.10. O CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer momento, informações e esclarecimentos acerca do andamento de determinado serviço, devendo a
CONTRATADA fornecer tal informação em um prazo máximo de 1 (um) dia ú�l.

9.3.11. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do fornecimento, nem a é�co-profissional pela
perfeita execução do CONTRATO, nem pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em Lei.

9.3.12. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções
administra�vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 80 da
Lei nº 8.666, de 1993

9.4. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

9.4.1. Os Níveis Mínimos de Serviço consistem em bases compreensíveis, tangíveis obje�vamente observáveis e comprováveis de níveis esperados de
qualidade da prestação do serviço, com os respec�vos ajustes e adequações de pagamento;

9.4.2. A aferição dos Níveis de Serviço terá início a par�r da emissão do Termo de Recebimento Defini�vo do Objeto, que será emi�do após a conclusão
do plano de implantação dos serviços em todas as localidades do INCA;

9.4.3. Os Níveis Mínimos de Serviço ora estabelecidos serão exigidos para a execução dos serviços contratados com os respec�vos descontos para os
casos de inconformidade aos indicadores e metas estabelecidas.

9.4.4. A Contratada deverá garan�r os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos, providenciando a apuração mensal, considerando sempre do primeiro
até o úl�mo dia do mês, desses níveis e sua apresentação detalhada para análise e validação do INCA. Esta apresentação deverá obrigatoriamente ser
apresentada no mês imediatamente posterior da prestação do serviço.

9.4.5. Os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos apresentam faixas com referência ao tempo de resolução do chamado, tempo de atendimento das
solicitações de movimentação de equipamentos, do índice de disponibilidade do so�ware da solução, da margem de erro do módulo de bilhetagem e da coleta
dos resíduos de impressão das dependências do INCA.

9.4.5.1. O tempo de resolução de um chamado, destacado nos indicadores, corresponde ao tempo decorrido entre a abertura e a conclusão do chamado
para o atendimento de uma requisição de serviço ou da resolução de um problema ou incidente, com o restabelecimento completo do equipamento, recurso ou
funcionalidade da solução.

9.4.5.2. Os tempos estabelecidos nestes Níveis Mínimos de Serviço têm como base, para fins de contabilização, o tempo consumido dentro do horário
estabelecido - segunda a sexta-feira, de 08h às 18h - para a prestação dos serviços ora contratados.

9.4.5.3. Não serão considerados os tempos das paradas programadas, isto é, paradas previamente acordadas com o INCA com antecedência mínima de 24
horas, bem como os períodos abonados pelo INCA, em razão da ocorrência de interrupções ou degradações nos equipamentos, recursos ou funcionalidades da
solução oriundas de manutenções realizadas pelo INCA em seu ambiente computacional.

9.4.5.4. Os tempos de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda
que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

9.4.5.5. O tempo de deslocamento do técnico da Contratada para o INCA será computado e contabilizado como parte integrante do tempo total de
resolução de chamado, exceto para situações que sejam julgadas pelo INCA como adversas e alheias à responsabilidade da Contratada, como, por exemplo,
perturbações de ordem pública, greves, enchentes, interdições de vias públicas, acidentes, dentre outras aplicáveis.

9.4.5.6. O tempo necessário ao recebimento das peças de reposição não será descontado do tempo para resolução do chamado, para efeito de avaliação
dos níveis de serviço.

9.4.5.7. Ao final de cada mês, para a apuração do desconto total, deverá ser feito somatório dos cálculos apresentados na forma dos subitens 8.4.6, 8.4.7,
8.4.8 e 8.4.9 destas especificações. Aplicando-se:

9.4.5.7.1. O cálculo dos subitens , 9.4.6 e 9.4.7 com base no tempo de resolução de cada chamado;

9.4.5.7.2. Para o subitem 9.4.8 o índice de disponibilidade da solução de gerenciamento, monitoramento e bilhetagem;

9.4.5.7.3. O subitem 9.4.8.2.1.1 a margem de erro do módulo de bilhetagem;

9.4.5.7.4. E por fim, para o subitem 9.4.9 o número de coletas mensal dos resíduos de impressão das dependências do INCA.

9.4.5.8. Os descontos por descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço serão efetuados na fatura mensal correspondentes à competência
imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no úl�mo mês de vigência
da prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

9.4.5.9. Os descontos por descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 25% (vinte e cinco)
de seu valor. Na hipótese em que a soma dos descontos exceda este limite, além da aplicação do desconto máximo ora estabelecido, a Contratada estará sujeita
às penalidades previstas no subitem 9.5.

9.4.5.10. Caso o somatório dos descontos aplicados mensalmente a�nja 50% (quarenta por cento)  ou mais no decorrer de 1(um) ano, ou em período
menor, proceder-se-á abertura de processo administra�vo para avaliação da qualidade da execução dos serviços, com possível rescisão do contrato.

9.4.6. Equipamentos:

9.4.6.1. Chamados técnicos:

9.4.6.1.1. A Contratada deverá resolver os chamados relacionados a falhas/dúvidas operacionais ou técnicas dos equipamentos de acordo com os prazos
estabelecidos na tabela a seguir:

Resolução chamados equipamentos
Tempo de resolução Percentual de Desconto
Até 8h00min Zero (NMS)
De 08h01min até 16h00min 25 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;
De 16h01min até 24h00min 50 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;
De 24h01min até 48h00min 100 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;
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De 48h01min até 72h00min 200 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;
Acima de 72h00min 300 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;

9.4.7. Realocação de equipamentos:

9.4.7.1. Após a implantação inicial dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados, solicitações de realocações de equipamentos deverão ser
executadas nos prazos estabelecidos a par�r da solicitação formal do INCA.

9.4.7.2. Para cada solicitação de realocação, será aplicado o desconto por descumprimento do nível de serviço, conforme tabela a seguir:

Realocação de equipamento
Tempo de resolução Percentual de Desconto
Até 12h00min Zero (NMS)
De 12h01min até 24h00min 25 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;
De 24h01min até 48h00min 50 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;
De 48h01min até 72h00min 100 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;
De 72h01min até 96h00min 200 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;
Acima de 96h00min 300 % do custo de produção da referida máquina no mês anterior da ocorrência;

9.4.8. Solução de monitoramento, gerenciamento e bilhetagem:

9.4.8.1. A solução de monitoramento, gerenciamento e bilhetagem deverá possuir índice mínimo de disponibilidade mensal de 90%.

9.4.8.1.1. O índice de disponibilidade é determinado pela razão entre o tempo total em que a solução ficou disponível para uso e operação dos usuários e o
tempo total estabelecido para o funcionamento dos serviços correlatos.

9.4.8.1.2. Os períodos de indisponibilidade decorrentes de eventuais falhas na infraestrutura computacional do INCA não serão contabilizados.

9.4.8.1.2.1. A Contratada deverá informar prontamente ao Gestor do Contrato e ao Fiscal do Contrato quando iden�ficar a ocorrência de indisponibilidades
do serviço decorrentes de falhas na infraestrutura computacional do INCA.

9.4.8.1.3. O percentual de disponibilidade será apurado individualmente para cada um dos módulos da solução (monitoramento, gerenciamento e
bilhetagem), porém o desconto será efe�vado independente de um ou mais componentes violar(em) o limite estabelecido neste NMS.

9.4.8.1.4. Os descontos por descumprimento do nível de serviço serão aplicados conforme cálculo e tabela a seguir:

9.4.8.1.5. A base de cálculo para o desconto, com relação ao índice de indisponibilidade da solução, deverá ser o valor total da fatura do mês em análise.
Disponibilidade da solução de monitoramento, gerenciamento e bilhetagem Índice de disponibilidade Percentual de Desconto Maior ou igual a 99% Zero (NMS)
Menor que 99 % 1 % do valor total da fatura do mês para cada ponto percentual abaixo da meta.

Disponibilidade da solução de monitoramento, gerenciamento e bilhetagem
Índice de disponibilidade Percentual de Desconto
Maior ou igual a 99% Zero (NMS)
Menor que 99% 1 % do valor total da fatura do mês para cada ponto percentual abaixo da meta.

9.4.8.2. Com relação ao módulo da solução de bilhetagem, a contabilização de páginas impressas deve refle�r as quan�dades contabilizadas a par�r dos
contadores �sicos dos equipamentos mul�funcionais, sendo tolerada uma margem de erro de, no máximo, 5 % (cinco por cento) para mais ou para menos.

9.4.8.2.1. Os descontos por descumprimento do nível de serviço serão aplicados conforme cálculo e tabela a seguir:

9.4.8.2.1.1. A base de cálculo para o desconto, com relação à margem de erro do módulo de bilhetagem, deverá ser o valor total da fatura do mês em análise.

Contabilização de páginas impressas pelo módulo de bilhetagem
Margem de erro Percentual de Desconto
De até 5 % do quantitativo contabilizado dos contadores físicos. Zero (NMS)

Acima de 5 % 1 % do valor total da fatura do mês para cada ponto
percentual acima da meta.

9.4.9. Logís�ca Reversa de Peças e Suprimentos.

9.4.9.1. Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305, de 2/8/2010, que ins�tui a Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos, o INCA exige que a Contratada se
responsabilize pelo mecanismo de logís�ca reversa.

9.4.9.2. A Contratada deve seguir todos os procedimentos cabíveis com vistas à redução, reu�lização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos produzidos pelo processo de impressão.

9.4.9.3. A Contratada deverá arcar com todas as despesas rela�vas à troca e des�nação final de todos os consumíveis, exceto papel, necessários ao fiel
cumprimento do objeto contratado.

9.4.9.4. A Contratada deverá proceder mensalmente com a re�rada dos resíduos das dependências do INCA, conferindo a estes des�nação adequada em
termos ambientais.

9.4.9.5. Os descontos por descumprimento deste nível de serviço serão aplicados conforme cálculo e tabela a seguir:

9.4.9.5.1. A base de cálculo para o desconto, com relação à re�rada dos resíduos das dependências do INCA, deverá ser o valor total da fatura do mês em
análise.

Retirada dos resíduos de impressão das dependências do INCA
Número de coletas Percentual de Desconto
Localidade Praça da Cruz Vermelha - HCI : Maior ou igual a 1 (um) por mês, demais localidades
Maior ou igual a 1(um) por bimestre (2 meses). Zero (NMS)

Sem ocorrências - 0 (zero) 5 % do valor total da
fatura do mês

9.5. Sanções Administra�vas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

9.5.1. Introdução.

9.5.1.1. Em atendimento ao disposto na Instrução Norma�va nº 01 de 01.04.2019 do Ministério da Economia., que define e detalha de forma clara as
sanções administra�vas, de acordo com os Arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 1993, juntamente com o Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

9.5.1.2. O descumprimento das obrigações contratuais, dos deveres profissionais oriundos dos contratos, dos procedimentos, das leis, dos regulamentos,
das normas, dos padrões técnicos, bem como, o erro intencional, a ação que obje�va fraude ou prejuízo para a União, entre outros comportamentos, eventos e
ações poderão levar à aplicação de multas e sanções descritas neste item.
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9.5.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas neste item, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

9.5.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo significa�vo para a CONTRATANTE;

9.5.2.2. Multas;

9.5.2.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com o órgão que tenha aplicado à penalidade, conforme art. 87,
inciso III, da Lei nº 8.666/93 por prazo não superior a 02 (dois) anos;

9.5.2.4. Impedimento de licitar e contratar adstrito ao âmbito interno do Ente Federa�vo que aplicar a penalidade com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos conforme art. 7º, da Lei 10.520/02;

9.5.2.5. 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.

9.5.3. As multas a que se referem os subitens descritos neste item poderão ser aplicadas cumula�vamente com as demais sanções. As multas não têm
caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA, e, quando per�nente, os respec�vos profissionais, de serem acionados judicialmente pela
responsabilidade civil e criminal derivada de perdas e danos junto ao INCA, decorrentes das infrações come�das.

9.5.4. O valor da multa será aplicado, após regular procedimento administra�vo, descontado de quaisquer pagamentos eventualmente devidos a
CONTRATADA pelo CONTRATANTE, ou deverá ser recolhido pela CONTRATADA por meio de GRU, à conta única do Tesouro Nacional, Unidade de Gestão 250052 -
Ins�tuto Nacional de Câncer - Gestão 001, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação do CONTRATANTE, ou será descontado da garan�a de
execução do contrato, se existente, ou, ainda, cobrado judicialmente, quando for o caso.

9.5.5. O contrato poderá ser rescindido na forma e situações previstas nos ar�gos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/1993.

9.5.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

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

9.5.6.2. Tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

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

9.5.7. Ocorrência, Proporcionalidade e Reincidência.

9.5.7.1. As sanções são classificadas como Leves, Moderadas ou Graves, e pela reincidência poderá ter o grau de severidade aumentado. O grau de
severidade das sanções será proporcional ao grau de severidade do evento causador.

9.5.8. Sanções e Multas - Aplicação do Decreto 5.450/2005 e da Lei 8666/1993 subsidiariamente.

9.5.8.1. Grau de Severidade Leve - Aplicação de Sanção.

a) L1 - Advertência - Nestes casos, a CONTRATADA deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 dias corridos. Findo o prazo e mantendo-
se os mo�vos que levaram à sanção, o grau de severidade será elevado e a CONTRATADA estará sujeita à multa descrita no item M1.

9.5.8.2. Grau de Severidade Moderada - Aplicação de Multas.

a) M1 -        Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de inadimplência ou 2% (dois por cento) por ocorrência, do valor do
contrato - Se for o caso, a CONTRATADA deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 dias corridos. Findo o prazo e mantendo-se os
mo�vos que levaram à multa, o grau de severidade será elevado e a CONTRATADA estará sujeita à multa descrita no item M2.

b) M2 -      Multa de até 0,4% (zero vírgula quatro por cento), por dia de inadimplência ou 3% (três por cento) por ocorrência, do valor do
contrato - Se for o caso, a CONTRATADA deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 dias corridos. Findo o prazo e mantendo-se os
mo�vos que levaram à multa, o grau de severidade será elevado e a CONTRATADA estará sujeita às sanções descritas no item M3.

c) M3 -      Multa de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de inadimplência ou 4% (quatro por cento) por ocorrência, do valor do
contrato - Se for o caso, a CONTRATADA deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 dias corridos. Findo o prazo e mantendo-se os
mo�vos que levaram à multa, o grau de severidade poderá ser elevado e a CONTRATADA estará sujeita às sanções descritas no item G1.

d) M4 -     Inexecução Parcial - Multa de mora no percentual correspondente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) calculada sobre o valor do
contrato, por dia de inadimplência até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso para início da operação dos serviços, caracterizando
inexecução parcial.

e) M5 -     Inexecução Total - Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do
contrato. Entende-se por inexecução total do contrato o atraso superior a 15 (quinze) dias úteis para início da operação dos serviços. A
CONTRATADA estará sujeita às sanções descritas no item G1.

f) A possibilidade de aplicação das multas previstas nos tópicos, M4 - Inexecução Parcial e M5 - Inexecução Total, somente poderão ocorrer no
início da execução do contrato.

g) Quando de aplicação de uma multa, a mesma será limitada a 10% (dez por cento) do valor contratado.

9.5.8.3. Grau de Severidade Grave - Aplicação de Sanção.

a) G1 -     Rescisão contratual, e/ou impedimento de licitar e contratar com a união e descredenciamento no SICAF por até 5 (cinco) anos.

9.5.9. Tabela de Eventos Causadores de Multas e Sanções.

A lista a seguir apresenta um conjunto não exaus�vo de eventos causadores de sanções contratuais.

9.5.9.1. Para cada evento descrito, uma ou mais sanções poderão ser aplicadas. A tabela a seguir apresenta o relacionamento de eventos e sanções. O
número dentro da tabela descreve o número de vezes (primeira ocorrência e demais reincidências) da ocorrência durante a vigência do contrato (nota-se que,
de acordo com os critérios citados, a reincidência aumentará o grau de severidade).

9.5.9.1.1. Das penalidades previstas no Ar�go 28 do Decreto nº 5.450/2005

Id Evento- Penalizações Previstas no Art. 28 do Decreto 5.450/2005

Ocorrência e Reincidência

Grau de Severidade

L1 M1 M2 M3 G1

1 Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços.     1ª
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2 Deixar de entregar documentação exigida no edital.     1ª

3 Apresentar documentação falsa.     1ª

4 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

5 Não mantiver a proposta.     1ª

6 Fraudar na execução do contrato.     1ª

7 Falhar na execução do contrato. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

8 Comportar-se de modo inidôneo.     1ª

9 Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.     1ª

9.5.9.1.2. Das penalidades previstas no Ar�go 78 da Lei nº 8.666/1993:

Id Evento- Penalizações Previstas no Art. 78 da Lei 8.666/1993 (Aplicação Subsidiária)

Ocorrência e
Reincidência

Grau de
Severidade

L1 M1 M2 M3 G1

10O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.  1ª 2ª 3ª 4ª

11 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

12A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento,
nos prazos estipulados. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

13O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

14A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à administração.  1ª 2ª 3ª 4ª

15A 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. 1ª    2ª

16O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

17A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato.     1ª

9.5.9.1.3. Dos Níveis de Serviço:

Id Evento – Níveis de Serviço

Ocorrência e Reincidência

Grau de Severidade

L1 M1 M2 M3 G1

18Não atender ao indicador de nível de serviço "Resolução de
chamado de equipamentos" 1ª a 2ª 3ª a 4ª 5ª a 6ª 7ª 8ª

19Não atender ao indicador de nível de serviço "Realocação de
equipamento" 1ª a 2ª 3ª a 4ª 5ª a 6ª 7ª 8ª

20Não atender ao indicador de nível de serviço "Disponibilidade
da solução de monitoramento, gerenciamento e bilhetagem" 1ª a 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

21Não atender ao indicador de nível de serviço "Contabilização
correta de páginas impressas pelo módulo de bilhetagem"

1ª a 2ª 3ª a 4ª 5ª a 6ª 7ª 8ª
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22Não atender ao indicador de nível de serviço "Retirada dos
resíduos de impressão das dependências do INCA" 1ª a 3ª 4ª a 5ª 6ª a 7ª 8ª 9ª

26Não Apresentação de relatório gerencial mensal solicitado
pela equipe de fiscalização 1ª a 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

9.5.9.1.4. Das demais penalidades previstas durante a execução do contrato:

Id Outros Eventos que Geram Multas e Sanções Durante a Execução do Contrato.

Ocorrência e
Reincidência

Grau de
Severidade

L1 M1 M2 M3 G1

27Quando o preposto ou responsável técnico não se apresentar em reunião pré-agendada sem justificativa encaminhada e aceita pelo INCA. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

28Quando deixar de substituir prestador de serviço que se conduza de modo inconveniente ou não atenda as necessidades. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

29
Quanto for evidenciado que o prestador de serviço da CONTRATADA realizou atividade de quebra ou ameaça de segurança das informações
do INCA, inseriu código malicioso em sistema, inseriu intencionalmente praga digital na rede do INCA, obteve acesso não autorizado à
informação ou sistema.

    1ª

30Ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do INCA, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave.

1ª
a
2ª

3ª 4ª 5ª 6ª

31 Indisponibilidade do canal de comunicação para registro de abertura de Ordem de Serviço 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

32Deixar de reapresentar nova cobrança em até 15 dias corridos, após a devolução de documento de cobrança que apresentou erros,
inconsistências ou desacordos com o previsto contratualmente. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

33Retirar das dependências do INCA peça, componente ou material sem prévia autorização da gestão ou fiscalização contratual.    1ª 2ª

34Deixar de retirar das dependências do INCA peça, componente ou material não mais utilizado, cuja remoção foi solicitada pela gestão ou
fiscalização contratual e dentro do prazo de retirada de 30 (trinta) dias 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

35Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato.     1ª

36Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 1ª  2ª 3ª 4ª

37Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 1ª   2ª 3ª

38Quando o prestador de serviço da CONTRATADA, dentro das instalações do INCA, não utilizar crachá de identificação ou não estiver
trajando roupas adequadas ao serviço público. 1ª 2ª a

5ª
6ª a
7ª 8ª 9ª

39 Incompatibilizar-se com as obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório
para a contratação, durante toda a vigência do contrato. 1ª    2ª

40Não realizar a transição ao final do contrato ou realizar parcialmente.     1ª

41Não apresentar o Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos ou declaração de sustentabilidade
ambiental  1ª   2ª

42Não realização da reunião inicial, com seus respectivos requisitos contratuais  1ª   2ª

43Não assinatura do termo de compromisso, manutenção de sigilo, e termo de ciência  1ª   2ª

44Não realização do treinamento conforme condições previstas  1ª   2ª

45Fornecimento de equipamento usado ou remanufaturado ou fora de linha  1ª 2ª  3ª

46Não apresentação do projeto de implantação, com devida autorização dos responsáveis e plano de  1ª   2ª
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instalação dos equipamentos.

47Falta de acessório ou material para a correta instalação do equipamento  1ª 2ª 3ª 4ª

48Não fornecimento, instalação e configuração dos servidores responsáveis pelos sistemas     1ª

49Fornecimento de suprimento remanufaturado ou não original  1ª   2ª

50Equipamento não apresentar os requisitos mínimos  1ª   2ª

51Não cumprimento com os requisitos do software de gerenciamento de impressão e bilhetagem  1ª   2ª

52Não comunicação da entrega ou retirada de produtos na unidade destino 48h antes do evento  1ª 2ª 3ª 4ª

53Não cumprimento do horário de entrega ou retirada de produtos na unidade  1ª 2ª  3ª

54Não apresentação do relatório de contabilização mensal ou relatório com vícios 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

55Equipamento com recorrência de defeito que não foi substituído 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

56Não limpeza periódica preventiva do equipamento
1ª
a
2ª

3ª 4ª 5ª 6ª

57 Indisponibilidade do serviço de suporte técnico no horário previsto
1ª
a
2ª

3ª 4ª 5ª 6ª

58Falha de toner e/ou consumíveis, caracterizando indisponibilidade do equipamento
1ª
a
2ª

3ª 4ª 5ª 6ª

       

9.5.9.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

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

9.5.9.2.2. Tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

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

9.5.10. Recurso / Representação / Reconsideração

9.5.10.1. Caberá recurso da CONTRATADA, apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da in�mação do ato nos casos de aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, bem como, representação e pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, conforme disposto
nos incisos II e III do art. 109 da Lei nº 8.666/93, respec�vamente.

9.5.10.2. 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 o procedimento previsto na Lei 8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 9.784/99.

9.5.11. 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 inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

9.5.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.

9.5.13. 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.

9.5.14. 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.

9.5.15. 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.

9.5.16. 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.

9.5.17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.6. Do Pagamento

9.7. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

9.8. A Nota Fiscal/Fatura somente poderá ser emi�da/apresentada após a verificação/análise pelos fiscais do contrato dos relatórios de execução dos
serviços, prestados no mês anterior, e a respec�va apuração da redução dos valores a serem pagos em razão do eventual não cumprimento dos Níveis de
Serviços estabelecidos neste Termo de Referência.
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9.9. 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.

9.9.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser acompanhada das seguintes documentações:

9.9.1.1. Regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de
seu domicílio ou sede, por meio de consulta on-line junto ao SICAF;

9.9.1.2. Documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato, correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação
ou do mês anterior, quando não vencidas as referidas obrigações.

9.9.1.3. Para efeito de faturamento será considerada como data inicial da prestação dos serviços o início da Fase do Teste de Desempenho (FTD-período
de adaptação), valendo o cumprimento das métricas estabelecidas. Na fase FTD, não serão aplicadas glosas na fatura.

9.9.2. Constatada a irregularidade fiscal por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93, a
empresa será adver�da, por escrito, para que no prazo de até 05 dias úteis, apresente a regularização fiscal junto ao SICAF, sob pena de rescisão do Contrato.

9.9.3. O prazo para regularização poderá ser prorrogado desde que a jus�fica�va apresentada seja aceita pelo INCA.

9.9.4. 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:

9.9.4.1. o prazo de validade;

9.9.4.2. a data da emissão;

9.9.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

9.9.4.4. o período de prestação dos serviços;

9.9.4.5. o valor a pagar; e

9.9.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.9.5. 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;

9.9.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma�va 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:

9.9.6.1. não produziu os resultados acordados;

9.9.6.2. deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

9.9.6.3. deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à
demandada.

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

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

9.9.9. 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.

9.9.10. 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.

9.9.11. 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.

9.9.12. 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.

9.9.13. 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.

9.9.13.1. 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.

9.9.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no ar�go 31 da Lei 8.212, de
1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.9.15. É vedado o pagamento, a qualquer �tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da a�va
do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

9.9.16. 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 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo es�mado da contratação é o previsto no valor total global máximo es�mado.
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Lote Item CATSER Descrição dos Serviços Unidade de
Medida Quantidade * Valor Unitário (R$) Valor Tota

 

 

1

 

1 26573 Franquia – Multifuncional Laser ou Led Monocromática página 24.316.800   

2 26611 Franquia – Multifuncional Laser ou Led Policromática página 432.000   

3 26654 Excedente – Multifuncional Laser ou Led Monocromática página 16.171.200   

4 26697 Excedente – Multifuncional Laser ou Led Policromática página 259.200   

Valor total global máximo estimado (R$)                    

* Quantidade estimada para 48 (quarenta e oito) meses.

10.2. A Es�ma�va 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.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade Gestora: 250052
Programa de Trabalho: 10 302 5018 8758 0033
PTRES (Programa de Trabalho Resumido): 173226
Fonte de Recursos: 6151000000
Esfera Orçamentária: 2 - Seguridade Social

11.1. Orçamento Previsto:

Item Valor – R$ Fonte (Programa / Ação)

1 R$ XXXX Recursos INCA/MS

  =Total R$ XXXX

11.2. Cronograma de Desembolso:

Cronograma de Desembolso – 2021

Ref. Processo nº 25410.019240/2019-03

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

- - R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX

Total Estimado para o Exercício –R$ = R$ XXXX

 

Cronograma de Desembolso – 2022

Ref. Processo nº 25410.019240/2019-03

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX

Total Estimado para o Exercício –R$ = R$ XXXX



02/09/2020 SEI/MS - 0015632767 - Termo de Referência

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17152861&infra… 33/38

 

Cronograma de Desembolso – 2023

Ref. Processo nº 25410.019240/2019-03

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX

Total Estimado para o Exercício –R$ = R$ XXXX

 

Cronograma de Desembolso – 2024

Ref. Processo nº 25410.019240/2019-03

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX R$ XXXX

Total Estimado para o Exercício –R$ = R$ XXXX

 

Cronograma de Desembolso – 2022

Ref. Processo nº 25410.019240/2019-03

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

R$ XXXX R$ XXXX     

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

      

Total Estimado para o Exercício –R$ = R$ XXXX

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. O contrato vigorará por 48 (quarenta e oito) meses, contados a par�r da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos de 12 (doze
meses) iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art.
57, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação,
acompanhada de a realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade dos preços contratados para a Administração.

13. DO REAJUSTE DE PREÇOS

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

13.2. 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 ICTI (Índice de Custos de Tecnologia da Informação, ins�tuído pela Portaria GM/MP nº 424, de 7 de dezembro de 2017 e man�do
pela Fundação Ins�tuto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

13.4. 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.

13.5. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.
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13.6. 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.

13.7. 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.

13.8. O reajuste será realizado por apos�lamento.

14. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio.

14.2. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. 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 originais; 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.

16. GARANTIA DA EXECUÇÃO

16.1. O adjudicatário prestará garan�a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
deverá apresentar comprovante de prestação de garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro-garan�a ou fiança
bancária.

16.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

16.3. A validade da garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

16.4. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

16.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

16.4.3. multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e 

16.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a
matéria.

16.6. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

16.7. Caso a opção seja por u�lizar �tulos da dívida pública, estes devem 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.

16.8. No caso de garan�a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos bene�cios do ar�go 827 do Código Civil.

16.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo
os mesmos parâmetros u�lizados quando da contratação.

16.10. 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 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for no�ficada.

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

16.12. Será considerada ex�nta a garan�a:

16.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a �tulo de garan�a,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

16.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o
prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

16.13. O garan�dor não é parte para figurar em processo administra�vo instaurado pela contratante com o obje�vo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à contratada.

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garan�a, na forma prevista no neste Termo de Referência, Edital e no Contrato.

17. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

17.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação

EMPREITADA:         Preço Global

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Por Lote

17.1.1. O regime da execução dos contratos é empreitada por preço global, e o �po e critério de julgamento da licitação é o menor preço por Lote para a
seleção da proposta mais vantajosa, u�lizado para compras e serviços de modo geral e para contratação de bens e serviços de informá�ca.

17.1.2. De acordo com o Art. 4º do Decreto nº 5.450/2005, esta licitação deve ser realizada na modalidade de Pregão, preferencialmente na sua forma
eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço global.

17.1.3. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

17.1.4. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

17.1.5. Os critérios de qualificação a serem atendidos pelo fornecedor serão os descritos no item 17.4 abaixo.

17.1.6. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global de até X.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

17.1.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
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17.2. Proposta de Preço

17.2.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com a tabela abaixo, em reais (R$) limitado a duas casas decimais.

Lote Item CATSER Descrição dos Serviços Unidade de
Medida Quantidade * Valor Unitário (R$) Valor Tota

 

 

1

 

1 26573 Franquia – Multifuncional Laser ou Led Monocromática página 24.316.800   

2 26611 Franquia – Multifuncional Laser ou Led Policromática página 432.000   

3 26654 Excedente – Multifuncional Laser ou Led Monocromática página 16.171.200   

4 26697 Excedente – Multifuncional Laser ou Led Policromática página 259.200   

Valor total global máximo estimado (R$)                    

17.2.2. Preço unitário e total, de acordo com os preços pra�cados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo
e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações constantes deste Termo de Referência;

17.2.3. Prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias.

17.2.4. Na proposta deverá constar o nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento;

17.2.5. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus
Anexos;

17.3. Critérios Técnicos de Seleção

17.3.1. Conforme critérios correntes no mercado, no prazo determinado pelo INCA, a empresa deverá apresentar a proposta/documentação da seguinte
forma:

17.3.1.1. Proposta de Preço, de acordo com o item 17.2 e ANEXO VI - a empresa deverá estar ciente de que nos preços cotados estão incluídas todas as
despesas, frete, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Termo de Referência, nada mais sendo lícito pleitear a esse
�tulo, e que detém capacidade operacional para execução dos serviços que serão contratados.

17.3.1.2. Proposta Técnica, de acordo com o ANEXO VII, devidamente preenchida, informando na coluna REFERÊNCIA, de cada requisito, a
página/localização/link do catálogo, datasheet ou qualquer outro documento, que deverão vir anexos à proposta, para validação de cada item da especificação
técnica, ofertado na proposta técnica, obedecendo os critérios técnicos referente a cada item da licitação.

17.3.1.2.1. A devida comprovação do cumprimento dos requisitos técnicos dos equipamentos e dos sistemas ofertados, será realizada através da análise de
documentos (datasheets/manuais/ou documentos provenientes do fabricante) que assegurem o atendimento ao requisito técnico solicitado.

17.3.1.2.2. Caso seja de interesse da unidade CONTRATANTE, para homologação dos equipamentos e sistemas ofertados, será solicitada apresentação de
amostras à licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar na etapa de lances. A avaliação das amostras se dará sob as seguintes regras descritas no
ANEXO XI.

17.3.1.3. Atestados de Capacidade Técnica referido no Item 17.4;

17.3.1.4. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, de escritório no município do Rio de Janeiro, dispondo de capacidade
operacional, instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual.

17.3.1.5. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, de serviço de registro de chamados, através de um número central de
telefone 0800, para abertura das Ordens de Serviços.

17.3.1.6. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, de profissionais contratados, com experiência profissional compa�vel com
os serviços técnicos especializados que serão prestados, para prestação de serviço, 24 horas por dia, inclusive feriados, em quan�dade compa�vel com os
serviços técnicos especializados que serão prestados e devidamente instrumentalizados para realização do serviço e cumprimento do SLA acordado.

17.3.1.7. Declaração de Vistoria Técnica conforme Anexo II do Termo de Referência, caso tenha realizada previamente ao pregão ou declaração formal
assinada pelo responsável legal, nos moldes do Anexo III do Termo de Referência, caso tenha optado por não realizar a vistoria técnica.

17.3.2. Toda a documentação a ser apresentada,deverá ser auten�cada em cartório, com exceção do Termo de Vistoria Técnica emi�do pelo INCA/MS.

17.3.3. Havendo necessidade de análise minuciosa dos documentos apresentados, o Pregoeiro poderá suspender a sessão, informando nova data e
horário para sua con�nuidade.

17.3.4. O INCA poderá, na fase de habilitação, requerer informações adicionais à Proposta, bem como realizar diligência para avaliar as informações
prestadas na planilha, podendo exigir a apresentação de toda documentação que julgar necessária nesta averiguação, como documentos fiscais e de contratos
firmados.

17.3.5. A inobservância do prazo fixado pelo INCA para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de
informações ou documentos considerados a ocasionará a desclassificação da proposta.

17.4. Critérios de Qualificação para a Habilitação

17.4.1. As empresas deverão comprovar a Qualificação por meio dos seguintes documentos:

17.4.1.1. Atestados de Capacitação Técnica Operacional

17.4.1.1.1. Atestado de Capacitação Técnica, emi�do por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, em nome do licitante, comprovando ter
prestado, de forma sa�sfatória, contrato de prestação de serviços con�nuados de impressão corpora�va (outsourcing de impressão), incluindo reposição
con�nua de suprimentos, aplicação de solução de gerenciamento, monitoramento e bilhetagem e prestação de suporte técnico on-site baseado em
atendimento a níveis de serviço, compa�veis e per�nentes, em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, e de
complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação, na forma do que dispõe o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93, nos quais constem,
referências às parcelas de maior relevância técnica, assim consideradas:

17.4.1.1.1.1. Quan�ta�vo mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de equipamentos e impressões (FRANQUIA E EXCEDENTE) anuais solicitados neste
Termo de Referência; e
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17.4.1.1.1.2. Abrangência geográfica, mínima, em 6 (seis) unidades distribuídas em diferentes áreas, sendo o serviço prestado em um mesmo período de
tempo, não inferior à 12 (doze) meses.

17.4.1.1.2. O(s) atestado(s) referir-se-á(ão) a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato.

17.4.1.1.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica principal ou secundária especificada no contrato
social vigente.

17.4.1.1.4. A comprovação de capacidade deverá ser realizada por meio de atestado ou conjunto de atestados que totalizados atendam aos critérios e
volumes mínimos exigidos, desde que executados simultaneamente no mesmo intervalo de pelo menos 12 (doze) meses.

17.4.1.1.4.1. Para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, será aceito a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item
10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

17.4.1.1.5. No conteúdo dos atestados deve constar expressamente a vigência do contrato e que o serviço que foi executado pelo licitante de forma
sa�sfatória, ou seja, de que foram atendidas as expecta�vas do cliente quanto ao cumprimento de prazos, além de qualidade dos produtos e serviços prestados.

17.4.1.1.6. O INCA reserva-se no direito de executar diligências para verificar e validar as informações prestadas no(s) atestado(s) de capacidade técnica
fornecido(s) pelo vencedor do certame. Também poderão ser requeridos cópia do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou qualquer outro documento que comprove,
inequivocamente, a veracidade do(s) atestado(s).

17.4.1.1.7. No caso de atestados emi�dos por empresas privadas, não serão aceitos aqueles emi�dos por empresas do mesmo grupo empresarial da
empresa proponente.

17.4.1.1.7.1. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da
proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa �sica ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente.

17.4.1.1.8. Os atestados para comprovação da ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas e volume ao demandado
pelo INCA deverão ser emi�dos, em documento �mbrado, pela pessoa jurídica de direito público ou privado com a qual esta mantém (manteve) contrato de
prestação de serviços (com firma reconhecida ou cópia de documento de iden�dade do emitente para auten�cação da assinatura, caso este não seja emi�do
pela Administração Pública), e com os contatos (telefone e e-mail) do emitente.

17.4.1.1.9. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados 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, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

17.4.1.2. Qualificação Econômico-Financeira

17.4.1.2.1. cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

17.4.1.2.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

17.4.1.2.2.1. no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;

17.4.1.2.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

17.4.1.2.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob�dos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG = A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = A�vo Total
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = A�vo Circulante
        Passivo Circulante

17.4.1.2.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação.

17.4.1.2.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:

17.4.1.2.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (A�vo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66%
(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor es�mado para a contratação ou item per�nente, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei; e

17.4.1.2.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial
e demonstrações contáveis do úl�mo exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; e 

17.4.1.2.5.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV, de que 1/12 (um doze
avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a inicia�va privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste
Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital.

17.4.1.2.5.4. A declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) rela�va ao úl�mo
exercício social.

17.4.1.2.5.5. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta
discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas jus�fica�vas.

17.5. Critérios de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais

17.5.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compa�bilidade do preço ofertado com o valor es�mado e à compa�bilidade
da proposta com as especificações técnicas do objeto.

17.5.2. Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do INCA, para orientar sua decisão.

17.5.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Termo de Referência, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.

17.5.4. Não serão aceitas propostas com valor superior ao es�mado ou com preço manifestamente inexequível.

17.5.5. O critério de aceitabilidade de preços será o valor máximo constante da tabela do item 10 acima e conforme Art. 4º, inciso X da Lei 10.520/2002 e
Art. 2º do Decreto 10.024/2019.
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17.6. Jus�fica�va para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência

17.6.1. Este Termo de Referência submete-se às regras rela�vas ao direito de preferência estabelecidas: na Lei Complementar nº 123/2006 (ME, EPP); na
Lei nº 8.248/1991 (Preferências para bens e serviços de informá�ca e automação).

17.6.1.1. A par�cipação exclusiva de micro e pequenas empresas, prevista no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, não será u�lizada em razão de ter
o valor es�mado ficado acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

17.7. Critérios de Julgamento

Modo de Disputa: Aberto
Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances: R$ 0,01

17.7.1. Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

17.7.2. Quando o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar usufruir do tratamento diferenciado previsto nos ar�gos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção
“Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas �sicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele
recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no ar�go 3°, inciso II, da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o ar�go 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de a�vidade no exercício considerado.

17.7.3. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores
das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de
20% (vinte por cento) de que trata o ar�go 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

17.7.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme ar�go 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de
desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.

17.7.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

18. ANEXOS

18.1. ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO

18.2. ANEXO II - DECLARAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA (FACULTATIVA)

18.3. ANEXO III - MODELO - NÃO REALIZAÇÃO TÉCNICA DE VISTORIA

18.4. ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

18.5. ANEXO V - DOCUMENTO PARA INDICAÇÃO DO PREPOSTO DA CONTRATADA

18.6. ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

18.7. ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA

18.8. ANEXO VIII - PLANILHA MODELO DE RELATÓRIO CONSOLIDADO DE IMPRESSÃO

18.9. ANEXO IX - CENÁRIOS DE AJUSTE SEMESTRAL

18.10. ANEXO X - PLANILHA MODELO PARA COMPENSAÇÃO DE FRANQUIA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - Compensação Semestral

18.11. ANEXO XI - PROVA DE CONCEITO

19. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

19.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi ins�tuída pelo Documento de Oficialização de Demanda.

19.2. Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da
Contratação e pela autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente.

 

____________________

Integrante Requisitante

Roberto Luiz Silva dos Santos

Matrícula/SIAPE: 2262649

 

____________________

Integrante Técnico

Daniel de Miranca Chaves Christiani

Matrícula/SIAPE: 2246657

____________________

Integrante Administrativo

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC

 (OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICÁVEL – § 3º do art. 11)

 

________________________

Antônio Augusto Gonçalves

Matrícula/SIAPE: 1530900

 

 

APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA
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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 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 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 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.
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