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1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

Aquisição de equipamentos móvel para processamento de dados (tablet), para o Biotério do Instituto Gonçalo Moniz 
(IGM/FIOCRUZ), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Referência: Arts. 12 
a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019. 

 
1.1. Itens que compõem o objeto da contratação: 

 

Item CATMAT Descrição Resumida Quantidade Unidade 

1 461979 TABLET TELA 10 POL E MÍNIMO 4 GB RAM 4 UNIDADE 

 

1.2. Os códigos CATMAT/CATSER informados no quadro acima, indicam a maior similaridade com os itens a serem 
adquiridos, não representando no comprasnet com total exatidão aos descritivos dos itens requeridos. Portanto, os 
descritivos considerados na realização desta licitação para apresentação da proposta deverão ser os CONSTANTES 
NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, vide tópico 2.1. 
1.3. Para informar os códigos de CATMAT/CATSER, foi utilizada a ferramenta de busca de itens catalogados disponível 
no Portal de Compras do Governo Federal que se encontra publicamente disponível e pode ser consultada através do 
seguinte endereço: https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca 
1.4. A descrição detalhada dos itens que compõem a solução encontra-se no tópico 2.1 deste Termo de Referência. 

 
2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 

 

2.1. Bens e serviços que compõem a solução 
 

2.1.1. A seguir apresenta-se a referência quanto a finalidade dos equipamentos e demais itens:   
 

Item 1. Detalhamento da Finalidade de Referência do Bem 

01 Tablet para processamento dos dados e sistemas do IGM/Biotério. 

   
2.1.2. As especificações constantes deste Termo de Referência foram precedidas de estudos técnicos preliminares 
conforme a IN nº 01/2019 SGD/ME. 

 
2.1.3. O item único deste termo, deverá possuir as seguintes características mínimas: 

 

Requisitos Mínimos – TABLET 

Tamanho de tela: 10 polegadas, resolução de tela: 2000 x 1200 pixels, memória RAM: 4GB, capacidade de 
armazenamento: 64GB, resolução da câmera: 8 megapixels, conectividade WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac, 
conectividade bluetooth versão 5.0. Acompanha caneta com ponta fina para desenho e escrita sensível à 
múltiplos níveis de pressão, com suporte à conexão bluetooth e tecnologia Palm Rejection (rejeição de palma da 
mão). Acompanha capa de proteção com fechamento magnético para ativar funções "wakeup" e "sleep". 

 

3 – JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
 

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação   

https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca


 
A aquisição se justifica pela necessidade do Biotério em acessar seus dados utilizando equipamentos digitais que 
apresentem boa mobilidade, ergonomia e adequada capacidade de processamento, necessário para continuidade 
dos serviços prestados pelo setor na produção e manutenção dos animais fornecidos para as pesquisas desenvolvidas 
no Instituto Gonçalo Moniz (IGM/FIOCRUZ). 
Vale destacar a ausência de previsão para contratação centralizada pela Fiocruz do objeto demandado por este termo. 
Considerou- se também a ausência de ata de registro de preço vigente, com equipamentos que possuam as 
características aqui apresentadas, além do dimensionamento dos recursos financeiros disponíveis pela Fiocruz Bahia. 

 
3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais   

 

O Art. 2º da Instrução Normativa SEGES-ME nº1, de 10 de janeiro de 2019, prevê que cada Unidade de Administração 
de Serviços Gerais (UASG) deverá elaborar anualmente o respectivo Plano Anual de Contratações (PAC), contendo 
todos os itens que pretende contratar no exercício subsequente. Também o Art. 7º da Instrução Normativa SGD-ME 
nº 1, de 4 de abril de 2019, comanda que as contratações de soluções de TIC constem no PAC do respectivo órgão e 
guardem alinhamento ao seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), nos termos do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 01/2019 SGD/ME. Os itens presentes neste Termo de Referência respeitam os requisitos 
legais apresentados. A presente aquisição também guarda alinhamento à Estratégia de Governo Digital (EGD) para o 
período de 2020 a 2022, instituída pelo Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, no tocante ao Objetivo Estratégico 
16, qual seja: Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação. Por outro lado, não coube a necessidade 
de análise sobre as premissas da Plataforma de Cidadania Digital, instituída pelo Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro 
de 2016, uma vez que o objeto desta contratação visa atender a infraestrutura computacional interna da instituição 
e, desta forma, não está associada a prestação direta de serviços ao cidadão. 

 
3.3. Estimativa da demanda   

A estimativa da demanda foi consolidada, conforme disposto no inciso II e no parágrafo único do art. 15ª da 
IN SGD/ME nº 01 de 2019, pela Fiocruz Bahia de acordo com levantamento interno da quantidade de equipamentos 
necessários para suprir a demanda apresentada neste instrumento. 

 

3.4. Parcelamento da Solução de TIC   
 

3.4.1. Adjudicação por itens 
O presente Termo de Referência observa o disposto na Súmula nº 247 do TCU no tocante à obrigatoriedade 

da regra geral de adjudicação por item e não por preço global. Tal regra, permite, assim, a mais ampla participação 
dos licitantes interessados na presente contratação, o que permite maior competição e ao atendimento de um dos 
principais objetivos do processo licitatório que é a seleção da proposta mais vantajosa que atenda às necessidades da 
Administração. 

 

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados   
 

Conforme levantado no estudo técnico preliminar, pretende-se alcançar o seguinte resultado: 
- Garantir a disponibilidade e performance dos serviços computacionais ofertados pelo IGM/Biotério e, desta 

forma, assegurar as atividades de ensino e pesquisa realizadas na instituição e que dependem do biotério. 
 

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1. Requisitos de Negócio   
 

A presente contratação orienta-se pelos seguintes requisitos de negócio: 
a) Prover recursos computacionais necessários ao perfeito desenvolvimento das atividades laborais no 

IGM/Biotério; 
b) Assegurar que os equipamentos adquiridos possuam garantia on-site; 
c) Prover apoio computacional à continuidade dos serviços desenvolvidos no setor público. Essa funcionalidade 

está ligada ao princípio da Continuidade do Serviço Público, segundo o qual o Estado, na qualidade de detentor dos 
bens e interesses públicos, não pode parar, caso contrário, estaria deixando de defender ou representar a coletividade 
de nossa sociedade. 



 
4.2. Requisitos de Capacitação   

 
Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na utilização dos recursos 

relacionados ao objeto da presente contratação. Todavia, a CONTRATADA deve prestar as informações e os 
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE acerca do fornecimento ou de características 
técnicas dos equipamentos em até 24 horas corridas, por intermédio do preposto designado para acompanhamento 
do contrato, a contar de sua solicitação. 

 

4.3. Requisitos Legais   
 

O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, ao Decreto-Lei nº 200/1967, 
à Lei nº 8.666/93, (Lei de Licitações), à Lei nº 10.520/01 (Lei do Pregão), ao Decreto nº 10.024/2019 (Pregão 
Eletrônico), à IN SGD/ME nº 01/2019 (Contratação de Soluções de TIC) e a outras legislações aplicáveis. 

 
4.4. Requisitos de Manutenção   

 

Todos os equipamentos devem possuir GARANTIA TÉCNICA do FABRICANTE por período de, no mínimo de 
12 (doze) meses, além de suporte técnico na cidade de Salvador-Ba. 

O suporte técnico em GARANTIA deverá estar disponível para acionamento, no mínimo, dentro do período 
das 08:00 às 18:00, em dias úteis, mediante telefone, e-mail ou sistema informatizado. 

O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão do documento “TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO” dos bens. 

 

4.5. Requisitos Temporais   
 

O prazo de entrega dos bens foi definido como o mínimo necessário para que a CONTRATADA tenha 
condições de entregar. Desse modo, as quantidades especificadas neste Termo de Referência, deverão ser em entrega 
única, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho e assinatura das 
Informações Complementares à Nota de Empenho – ICNE, com possibilidade de prorrogação de até 15 (quinze) dias 
corridos, desde que a solicitação acompanhada de justificativa seja feita antes do término do primeiro prazo e seja 
autorizada pela CONTRATANTE. 

 
4.6. Requisitos de Segurança e Privacidade   

 

A CONTRATADA deverá obedecer aos procedimentos operacionais adotados pela CONTRATANTE, no 
tocante à segurança da informação. Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e administrativas, sobre  todo 
e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, de que tomar conhecimento, em razão da 
execução do objeto do futuro Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido, conforme termo de 
compromisso e termo de ciência, previstos no art. 18 da IN SGD/ME nº 01 de 2019. 

 

A CONTRATADA deverá promover o afastamento em relação ao objeto da contratação, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus recursos técnicos que não 
correspondam aos critérios de confiança ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização da CONTRATANTE. 

 
4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais   

 
Os equipamentos e demais itens devem estar aderentes à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. A contratada, na qualidade de produtora, comerciante ou importadora, deverá 
providenciar o recolhimento e o adequado descarte do lixo tecnológico originário da contratação, entendido como 
aqueles produtos ou componentes eletroeletrônicos em desuso e sujeitos à disposição final, para fins de sua 
destinação final ambientalmente adequada, quando solicitado pela contratante. 

No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Normativas 
nº 05/2017/SEGES e nº 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar, para o fornecimento do objeto, a utilização 
de bens que sejam no todo ou em parte compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis. 

Sobre as embalagens para transporte, este instrumento observará, para todos os itens que compõem o seu 
objeto, as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, especialmente, aquelas embasadas nos 
incisos III e IV, combinados com o parágrafo 1º, todos do art. 5º, da IN Nº 1 – SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010; 



 
no art. 10, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e na Lei 8.666/93, alterada pela Lei 12.349, de 15 de dezembro 
de 2010, conforme o seguinte: os produtos deverão ser entregues, preferencialmente, acondicionados em 
embalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir 
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnológica   

 

A arquitetura tecnológica da solução deverá observar os requisitos específicos de cada item de acordo com o 
quadro de especificação técnica constante na seção 2 deste Termo de Referência. 

 
4.9. Requisitos de Projeto e de Implementação   

 

Não se aplica para o objeto da presente contratação. 
 

4.10. Requisitos de Implantação ou Entrega   
 

O processo de entrega dos equipamentos deverá ser realizado pela CONTRATADA sob supervisão do preposto, 
que dará conhecimento do andamento do fornecimento a equipe de fiscalização do contrato do IGM-Fiocruz. 

A CONTRATADA deverá apresentar as declarações/certificados do FABRICANTE, comprovando que o produto 
possui a garantia solicitada neste Termo de Referência. 

 
4.11. Requisitos de Garantia e Manutenção   

 

O tablet deve possuir GARANTIA TÉCNICA do FABRICANTE por período de, no mínimo, 12 (doze) meses, 
contemplando serviço de suporte e assistência técnica na cidade de Salvador-Ba, além de manutenção preventiva e 
corretiva, compreendendo a substituição e reposição de componentes e peças. 

O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão do documento “TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO” dos bens. 

A garantia dos equipamentos deve ser provida pelo FABRICANTE dos equipamentos, e não pela 
CONTRATADA. Somente será aceito o provimento de garantia de forma direta pela CONTRATADA nos casos em que, 
ela própria, for FABRICANTE dos equipamentos. Caso a CONTRATADA não seja o FABRICANTE, lhe caberá fornecer 
equipamentos de fabricantes que atendam aos requisitos de garantia deste instrumento. 

O serviço de assistência técnica em GARANTIA deve cobrir todos os procedimentos técnicos destinados ao 
reparo de eventuais falhas apresentadas nos equipamentos, de modo a restabelecer seu normal estado de uso e 
dentre os quais se incluem a substituição de peças de hardware, ajustes e reparos técnicos em conformidade com 
manuais e normas técnicas especificadas pelo FABRICANTE ou a troca de equipamento avariado por outro novo (sem 
uso), no mesmo modelo e padrão apresentado na PROPOSTA ou superior. 

O acionamento do serviço de assistência técnica em GARANTIA deverá estar disponível preferencialmente 
através de central telefônica DDG (0800) ou diretamente via website, ambos em língua portuguesa (Português-BR) 
para operacionalização da abertura de chamados e fornecimento de número de protocolo a fim de realizar o 
acompanhamento e monitorização das solicitações. 

O atendimento deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis a contar da data de abertura do chamado e o prazo 
resolução do problema será de até 5 (cinco) dias úteis, contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de 
peças. 

O FABRICANTE deverá possuir site na internet com a disponibilização de manuais, drivers, firmwares e todas 
as atualizações existentes relativas ao equipamento ofertado. Durante toda a vigência do CONTRATO e da GARANTIA, 
deverá ser mantida base de conhecimento de problemas, bem como o histórico dos reparos ou substituições para os 
equipamentos fornecidos. 

Os danos provocados por imperícia ou negligência (comprovado mau uso) dos usuários estão compreendidos 
na hipótese de exclusão da garantia. Por outro lado, a movimentação dos equipamentos entre localidades NÃO exclui 
a garantia. 

   
4.12. Requisitos de Experiência Profissional   

 
Os serviços de Assistência Técnica e Garantia deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos 

produtos em questão, bem como, com todos os recursos ferramentais necessários para a prestação dos serviços. 



 
4.13. Requisitos de Formação da Equipe   

 
Não se aplica para o objeto da presente contratação. 

 

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho   
 

O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pela CONTRATADA da Ordem de 
Fornecimento de Bens (OFB) emitida pela CONTRATANTE. A OFB indicará o tipo de equipamento, a quantidade e o 
local no qual os equipamentos deverão ser entregues. 

O andamento do fornecimento dos equipamentos deve ser acompanhado pela CONTRATADA, que dará ciência 
de eventuais acontecimentos à CONTRATANTE. 

 

4.15. Outros Requisitos Aplicáveis   
 

Nos termos do Capítulo V (arts. 41 e 42) do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, é fortemente 
recomendável que a CONTRATADA possua ou desenvolva PROGRAMA DE INTEGRIDADE, que consiste num conjunto 
de “mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na 
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

 
4.16. Declaração do fabricante da solução como empresa credenciada para fornecer suporte técnico especializado na 
solução. 

 

4.17. Declaração que ateste a não ocorrência do registro de oportunidade, de modo a garantir o princípio 
constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

5 – RESPONSABILIDADES 
   

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE   
a) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos; 
b) Encaminhar formalmente a demanda por meio de Nota de Empenho e Informações Complementares a Nota de 
Empenho, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência; 
c) Receber o objeto fornecido pela contratada, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos e com a 
proposta aceita, conforme inspeções realizadas; 
d) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato; 

e) Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC; 
f) Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da contratada, com base 
em pesquisas de mercado, quando aplicável; 
g) Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos 
e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a 
documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que 
isso não ocorrer; 
h) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e, posterior, recebimento definitivo; 
i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
j) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
k) Confiar o recebimento de bem de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) a uma comissão 
de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente, que será emitida a Portaria de Designação, na 
data da entrega do material. 

 

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA   
  



 
a) Indicar formalmente e por escrito, no prazo máximo de 03(três) dias úteis, após assinatura na Nota de Empenho e 
nas Informações Complementares á Nota de Empenho - ICNE, junto à contratante, um preposto idôneo com poderes 
de decisão para representar a contratada, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução do objeto 
deste Termo de Referência, e que deverá responder pela fiel execução do contrato; 
b) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à 
execução do objeto contratual; 
c) Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus 
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo 
a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela contratante; 
d) Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante terá poderes 
para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta 
decisão; 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 
f) Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais 
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC; 
g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
h) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias 
ou defeitos 
i) Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante 
a execução do contrato; e 
j) Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e 
produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, 
os modelos de dados e as bases de dados à Administração; 
k) Executar o objeto do certame em estreita observância dos ditames estabelecido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). 
l) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do contrato, sem prévia 
autorização da contratante; 
m) Não fazer uso das informações prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e absoluto cumprimento 
do contrato em questão; 
n) Executar o objeto do certame em estreita observância dos ditames estabelecido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD). 
o) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do contrato, sem prévia 
autorização da contratante; 
p) Não fazer uso das informações prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e absoluto cumprimento do 
contrato em questão; 
q) 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 relativa à Seguridade Social; 
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
3) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN 
SEGES/MP n. 5/2017; 
a) Outras obrigações que se apliquem, de acordo com o objeto da contratação, observando, no que couber, as “Ações 
de Responsabilidade da Contratada”, constantes no “Guia de Requisitos e de Obrigações quanto a Segurança da 
Informação e Privacidade”. Guia disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de- 
dados/GuiaRequisitosdeSIparaContratacoesdeTI.pdf)>. 

 
6 - MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1. Rotinas de Execução   
 

6.1.1. Todos os itens que compõe o objeto contratado deverão ser entregues ao Instituto Gonçalo Moniz, 
localizado na Rua Waldemar Falcão, 121, Candeal, Salvador, Bahia. CEP: 40296-710. As entregas deverão ser avisadas 
previamente e serem realizadas de segunda a sexta, exceto em feriados, no horário das 08:00 às 12:00 ou 13:00 às 
17:00. 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-%20dados/GuiaRequisitosdeSIparaContratacoesdeTI.pdf
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-%20dados/GuiaRequisitosdeSIparaContratacoesdeTI.pdf


 
6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle   

6.2.1. A avaliação técnica dos produtos entregues será aplicada a todos os itens adquiridos. O exame para 
comprovação das características irá realizar a verificação da adequação à especificação técnica dos produtos 
entregues, além de testes funcionais de configuração dos equipamentos. 

 
6.3. Mecanismos formais de comunicação   

 

6.3.1. Os mecanismos formais de interação e comunicação entre a contratada e a Administração compreende, 
mas não se limitam, a comunicação formal por e-mail. 

6.3.1.1. a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer primordialmente entre o órgão e o 
preposto da contratada 

 

6.4. Critérios de Aceitação   
 

6.4.1. Todos os itens fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso (sem sinais de utilização anterior), não 
recondicionados e em fase de comercialização normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (não serão 
aceitos produtos “end of life”). Todos os componentes do(s) item(ns) e respectivas funcionalidades deverão ser 
compatíveis entre si. 

 
6.4.2. Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitação, não poderão estar fora de linha 

comercial, pelo menos nos próximos 90 (noventa) dias, contados da data de entrega do objeto contratado. Os 
produtos devem ser fornecidos completos e prontos para a utilização. 

 
6.4.3. A embalagem utilizada no transporte deverá estar em perfeito estado de conservação, lacrada, sem 

sinais de violação ou exposição do conteúdo interno. 
 

6.4.4. Todos os componentes que farão parte do(s) item(ns) deverão atender às especificações técnicas 
mínimas apresentadas neste instrumento. Serão aceitos componentes de configuração superior à requerida, desde 
que haja total compatibilidade entre todos os componentes presentes nos produtos, porém, a avaliação de 
conformidade será realizada de forma independente onde não serão aceitas configurações superiores para 
determinado item em detrimento da oferta de configuração inferior para outros itens. A configuração será verificada 
utilizando a definição nominal do fabricante, independente de desempenho. 

 
6.4.5. Todos os produtos fornecidos (do mesmo item), bem como seus componentes, acessórios ou periféricos 

devem ser rigorosamente iguais, tanto em estrutura, formato, capacidade, características construtivas, características 
técnicas, drivers, marca e modelo. 

 
6.4.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que acompanham os 

produtos, informações fornecidas pela CONTRATADA e disponível no sítio do FABRICANTE. 
 

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

 
6.4.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 
6.4.9. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

 
6.4.10. Caso sejam verificadas irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento do bem, a CONTRATANTE 

deverá indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas medidas 
de correção. 



 
6.4.11. O recebimento provisório ou definitivo não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da 

CONTRATADA de fornecer os bens de acordo com as especificações, quantidades e condições estabelecidas, inclusive 
na proposta de preços, nem invalida qualquer reclamação que o CONTRATANTE venha a fazer em virtude de posterior 
constatação da entrega de bens fora de especificação, garantindo o devido reparo, sem custo adicional. 

 
6.5. Sanções Administrativas    

 

6.5.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
 

a) Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas 
na contratação. 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
c) Falhar ou Fraudar na execução do contrato. 
d) Comportar-se de modo inidôneo. 
e) Cometer fraude fiscal. 

 

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

 

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 
faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

 

b) Multa moratória de 0,3% (tres décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias. 

 
c) Multa compensatória de 8% (oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto. 

 
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual 
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos. 

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

 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados. 

 

6.5.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no item 6.5.2, subitem “d”, também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 

 
6.5.4. As sanções previstas no item 6.5.2, subitens de “a” a “d”, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

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

 

6.5.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

 

6.5.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, demonstrem não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
6.5.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 



 
6.5.7. 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 garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
da União e cobrados judicialmente. 

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

 

6.5.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União 
ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

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

 
6.5.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

 
6.5.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu 
rito normal na unidade administrativa. 

 
6.5.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

6.5.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

6.5.14. Serão observados os termos a Portaria nº 150/2019-Cogead, sobre as condutas e a dosimetria na aplicação 
das penalidades de impedimento de licitar e contratar, previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no âmbito da 
Fiocruz, disponibilizada neste Edital e no site do IGM https://www.bahia.fiocruz.br. 

 

7 – MODELO DE EXECUÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Á NOTA DE EMPENHO 
 

7.1. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança   
 

A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer 
documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento 
durante a execução dos serviços de garantia, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, 
sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos. 

 

8 – ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 
 

O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio 
de lances. 

. 
9 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 254444 – IGM 
Órgão solicitante: 254422 
Fonte de Recurso: 6153000000 

Programa de Trabalho: 10573201561790000 e 10571205576740001 

https://www.bahia.fiocruz.br/


 
Elemento de Despesa: 449052 - Equipamento e Material Permanente 
Projeto SAGE: 2015.7674.057.23923 - Modernização da infraestrutura de tecnologia da informação. 

 
10 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1. O prazo de vigência da contratação é de 120(cento e vinte) dias, contados do pedido da Contratante, enviado 
para o e-mail do preposto do fornecedor, contratado, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuízo da garantia. 

 
11 – DO PAGAMENTO 

 

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

 
11.2. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE. 

 

11.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota 
Fiscal, por meio de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA. 

 
11.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal no momento em que a CONTRATANTE atestar a execução 

do objeto do contrato. 
 

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

12 – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 

13 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 

13.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação   
 

13.1.1. De acordo com a Lei de Licitações - Lei 8666/93, a contratação dar-se-à conforme Art. 24, inc. II. 
13.1.2. A fundamentação pauta-se na premissa que a contratação de bens baseados em padrões de qualidade 
claramente definidos no Termo de Referência por meio de especificações usuais no mercado, havendo diversos 
fornecedores capazes de prestá-los, caracterizando-se como “bem comum”. 

 
13.1.3. O critério de julgamento da licitação é pelo menor preço global do item, para a seleção da proposta mais 
vantajosa, utilizado para compras de modo geral e para contratação de bens de informática. 

 
13.2. Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência   

 

13.2.1 Será aplicado do Direito de Preferência e Margens de Preferência, no disposto no Decreto nº 7.174, de 2010, 
em especial nos seus arts. 5º a 8º. 

 
14 – DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO 

 

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 022/2022-DIR, de 12 de Abril de 2022. 
Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Termo de Referência será assinado pela Equipe de 

Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente. 
Motivado na justificativa apresentada neste documento, e considerando a existência de recurso orçamentário para 



 
fazer jus ao desembolso financeiro que sucederá a contratação, em consonância com o art. 14, Inciso II, do Decreto 
nº 10.024/2019. 

 

 
 

 

Integrante 
Requisitante 

Marcio Freire Cruz 
1994152 

 
 

 

Integrante 
Técnico 

Andrey Santana da Rocha Dias 
16344715 

 
 

 

Integrante 
Administrativo 

Eduardo Fialho Silva 
1908445 

 
 

APROVO o presente Termo de Referência. E devido ao objeto da contratação possuir padrões de qualidade 
que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, AUTORIZO  a Dispensa de 
Licitação conforme Art. 24, inc. II da Lei de Licitações - Lei 8666/93. 

 

Autoridade Máxima da Área de TIC 

 
 

 

Marilda de Souza Gonçalves 
Diretora 

18385184 

 
 

Aprovo, 
Ordenador de Despesas 


