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1. OBJETO    

 

1.1. A contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços em
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), na modalidade de SaaS (so ware como serviço), para
atendimento à população do Distrito Federal no combate ao Covid-19.

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

 

2.1. Considerando o Decreto nº. 40.475 de 28 de fevereiro de 2020 que declara situação de
emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em razão da confirmação de pandemia do
COVID-19;

2.2. Considerando que o Ins tuto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal o
Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue;

2.3. Considerando a pandemia mundial pelo Coronavírus decretada pela Organização
Mundial de Saúde em 11/03/2020;
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2.4. Considerando a urgência de planejamento estratégico para assistência intensiva por se
tratar de uma área sensível no fluxo assistencial;

2.5. Considerando a necessidade de informar o cidadão, de uma forma asser va e
personalizada, quanto aos protocolos necessários para o combate ao Covid-19;

2.6. Considerando a necessidade de promover ações que mi guem o risco e os danos
secundários;

2.7. Considerando que o IGESDF tem como uma de suas principais missões o de auxiliar a
SES na prestação de assistência oportuna, segura e resolutiva à população;

2.8. Considerando a transmissão exponencial do vírus COVID-19;

2.9. Considerando a necessidade de decisão de gestão que demanda soluções cria vas,
resolutivas, corajosas para o enfrentamento da crise iminente;

2.10. A solução visa nortear os gestores e as áreas assistenciais na iden ficação, no ficação
e manejo oportuno de casos de infecção humana pelo Covid-19 de modo a mi gar os riscos pela
transmissão no âmbito do Distrito Federal.

2.11. Situação Atual (Problematização)

2.11.1. No cenário mundial, vem ocorrendo um aumento no número de casos, totalizando
191.127 casos desde o início da epidemia até 18/03/20, no Distrito Federal, os números de casos
no ficados até o dia 20/03/2020 foram de 855 em inves gação, 87 confirmados, 157 descartados, de
um total de 1.112 exames realizados (dados parciais, sujeitos à alteração); e

2.11.2. A aquisição desta solução jus fica-se pela essencialidade da ampla divulgação do
conhecimento sobre o Covid-19 de maneira que o usuário não necessite, a princípio, se deslocar de
sua residência, u lizando-se de ferramenta já presente no co diano da população, qual seja, um
aparelho de celular, notebook, dentre outros.

2.12. Consequências

2.12.1. Este déficit compromete sobremaneira a qualidade da assistência e a segurança ao
atendimento do paciente, além de impactar na viabilização de leitos disponíveis para internação; e

2.12.2. Orienta também, que para a prevenção de infecções relacionadas aos pacientes crí cos
e vulneráveis.

2.13. Justificativa do quantitativo a ser adquirido

2.13.1. Os quan ta vos foram es mados tomando como base as informações do Ins tuto
Brasileiro de Geografia e Esta s ca de 2019, onde a população es mada do Distrito Federal é de
3.015.268 pessoas. Dessa forma, para atender as necessidades do IGESDF pelo período de 180 dias,
se faz necessário uma capacidade mínima de atendimento de 5 a 10% da população, com o propósito
de disseminar o conhecimento, juntamente com os demais canais de comunicação do Governo do
Distrito Federal.

 

3. DAS NORMAS BALIZADORAS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A prestação de serviço deve conter, como caracterís cas mínimas, a verificação do
atendimento a(o):

3.1.1. Lei nº 5.899, de 03 de julho de 2017, autoriza o Poder Execu vo a ins tuir o Ins tuto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências;

3.1.2. Lei nº 6.270, de 30 de janeiro de 2019, altera a nomenclatura do Ins tuto Hospital de
Base do Distrito Federal - IHBDF, ins tuído pela Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017, para Ins tuto de

Elemento Técnico - Emergencial 2 (37439535)         SEI 04016-00024182/2020-48 / pg. 2



Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e dá outras providências;

3.1.3. Decreto Nº 39.674, de 19 de fevereiro de 2019, regulamenta o Ins tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, e dá outras providências;

3.1.4. Resolução CA/IGESDF Nº 03/2019, aprova o Regimento Interno do Ins tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF;

3.1.5. Estatuto Social;

3.1.6. Resolução CA/IGESDF nº 01/2019, altera o Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, sem prejuízo
do Regulamento anterior, respeitando o período de vigência das normas;

3.1.7. Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o
Instituto Hospital de Base do Distrito Federal;

3.1.8. Terceiro Termo Adi vo ao Contrato de Gestão, que entre si celebram a Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal e o Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal –
IGESDF;

3.1.9. Ordem de Serviço Nº 1/2020 - IGESDF/DIPRE/GAPRE, que Ins tui o Comitê de Combate
ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito do IGESDF;

3.1.10. Resolução SEI-GDF n.º 007/2020, dispõe sobre a adoção de medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Ins tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal;

3.1.11. Decreto n° 40.519, de 14 de março de 2020, dispõe sobre a vigilância epidemiológica e
a necessária comunicação, por hospitais e laboratórios, às autoridades sanitárias do Distrito Federal,
dos laboratórios que realizam os exames clínicos para a descoberta do COVID-19, no âmbito do
Distrito Federal.

3.1.12. Decreto nº 40.520, DE 14 de março de 2020, dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
Coronavírus, e dá outras providências;

3.1.13. Decreto nº 40.512, de 13 de março de 2020, cria o Grupo Execu vo para o
desenvolvimento de ações de prevenção e mi gação ao COVID-19 e à Dengue, adota medidas de
contenção e enfretamento de ambas as enfermidades no âmbito do Distrito Federal e dá outras
providências; e

3.2. Demais normas institucionais que regem os atos do IGESDF;
 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

4.1. O serviço abrange o desenvolvimento de solução tecnológica para atendimento digital e
em tempo real da população do Distrito Federal, a fim de esclarecer dúvidas sobre o Covid-19, e,
ainda, disponibilizar informa vos digitais para o esclarecimento de dúvidas da população, classificar
os sintomas dos usuários com suspeita de contágio e encaminha-los devidamente ao sistema público
de saúde.

4.2. Toda a informação produzida pela central de serviços automa zada deverá ser tratada e
entregue através de Painéis de Controle Gerenciais (dashboards) de forma a prover conhecimento ao
IGESDF para tomadas de decisões asser vas quanto às ações a serem tomadas referentes ao Covid-
19.
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4.3. Sinteticamente, a solução deverá conter:

4.3.1. Chatbot de atendimento:

4.3.1.1. A solução deverá prover sistema que possibilite a interação entre Assistente Virtual e a
população através de mensagens instantâneas via Whatsapp, o qual será capaz de responder
automa camente aos ques onamentos da população do Distrito Federal sobre o Coronavírus,
preservando o diálogo e garan ndo a con nuidade da compreensão do usuário durante o
atendimento;

4.3.1.2. A solução deverá possuir a capacidade de entender a real intenção do usuário através
de perguntas de esclarecimento para um atendimento assertivo;

4.3.1.3. A solução deverá conter o recurso de “autonavegação”, possibilitando levar o usuário
para determinada página web ou área de conteúdo relacionado à sua pergunta;

4.3.1.4. A solução deverá tratar gírias, termos regionais e neologismos, de forma a entender a
real intenção dos usuários ao efetuarem uma pergunta ou busca por conteúdo.

4.3.1.5. Esta solução deverá usar a API oficial do WhatsApp Business, fornecendo até 250 mil
atendimentos por mês através do chatbot, levando em consideração que o WhatsApp é o aplica vo de
mensagem instantânea mais usado pelos brasileiros, obtendo, portanto, maior alcance da população.

4.3.2. Central de Atendimento para o Covid-19:

4.3.2.1. Após a trata va inicial dada pelo chatbot, caso seja iden ficado um caso crí co de
possível contaminação, deverá entrar em ação uma equipe de analistas, assis dos por médicos
especialistas, que atenderão o cidadão e os orientarão como proceder da melhor maneira em caso de
infecção.

4.3.2.2. A solução deverá atender aos cidadãos que necessitem encontrar informações sobre o
Covid-19, esclarecendo dúvidas e indicando às unidades de saúde da rede;

4.3.2.3. A solução deverá permi r o constante aprimoramento do entendimento das perguntas,
mantendo atualizadas o banco de perguntas/respostas sobre os assuntos relacionados ao Covid-19;

4.3.3. Desenvolvimento Web:

4.3.3.1. A solução deverá possuir suporte na vo aos seguintes canais de atendimento: Web
(Internet Explorer 11 ou superior, Mozilla Firefox 70 ou superior, Google Chrome 80 ou superior),
Mobile Web e Chat;

4.3.3.2. O Contratado deve criar página na web para disseminação de informações fidedignas
sobre o COVID-19 para orientação adequada da população. O hotsite deverá contar com FAQ -
Frequently Asked Ques ons sobre Coronavírus, formulário intera vo para atendimento da população,
integração com redes sociais, Search Engine Op miza on - SEO estrutural para o mizar a busca da
página na web, e deverá possibilitar que os usuários acessem a página pelo desktop e via mobile;

4.3.3.3. A Contratada deverá fornecer toda a infraestrutura necessária para o funcionamento da
solução, cabendo a Contratante apenas permitir a inserção da solução no site correspondente;

4.3.3.4. A solução deverá ser disponibilizada 100% “em nuvem” e ser integrada com ao site do
IGESDF e HOTSITE a ser desenvolvido, conforme descrito neste Elemento Técnico; O termo "em
nuvem" refere-se à armazenamento, processamento, disponibilizados por meio da Internet;

4.3.3.5. A solução deverá permi r o acompanhamento em tempo real dos atendimentos
executados pelo Assistente Virtual.

4.3.4. Gestão de conteúdo, monitoramento e interação:

4.3.4.1. rover equipe responsável por alimentar o conteúdo do hotsite com informações e
esclarecimentos sobre o Coronavírus (COVID-19;
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Prover equipe responsável por monitorar citações sobre o tema em vários meios de comunicação para
criação de respostas para alimentar a FAQ e para esclarecimento nas redes sociais e outras mídias.

4.3.5. Business Intelligence:

4.3.5.1. A solução deverá permi r a extração de relatórios, em arquivos exl, pdf e xml, sobre as
perguntas realizadas possibilitando a consolidação dos resultados.

4.3.5.2. A solução deverá permitir a extração de relatórios de desempenho do Assistente Virtual,
com informações sobre os atendimentos prestados pelo canal aos usuários incluindo total de
atendimentos, principais tópicos de ques onamentos dos usuários, total de perguntas respondidas,
região administrativa dos usuários, dentre outros.

4.3.5.3. A solução deverá fornecer ferramenta analí ca que permita o cruzamento de
informações para tomada de decisão, com Dashboards e deverá ser capaz de capturar, gravar e utilizar
a localização geográfica do usuário.

4.3.6. Suporte:

4.3.6.1. A solução deverá permitir a integração com sistemas;

4.3.6.2. A Contratada deverá prestar serviços de manutenção para que a solução de
autoatendimento de forma que funcione de acordo com as caracterís cas técnicas exigidas por este
Elemento Técnico;

4.3.6.3. A Contratada deverá manter a vo e operacional o ambiente da solução escrita neste
Elemento Técnico na modalidade 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) todos os
dias da semana inclusive sábado, domingos e feriados, de acordo com os seguintes níveis de serviço
(SLA´s) detalhados.

4.3.6.4. A Contratada se obriga a atender aos chamados conforme os critérios abaixo
estabelecidos:

a) Nível de Prioridade 1: Impacto crí co, o início do atendimento não poderá ser superior a 30
minutos após a abertura de chamado e o tempo máximo para a solução será de 1 hora corrida após a
abertura do chamado.

b) Nível de Prioridade 2: Impacto alto, o início do atendimento não poderá ser superior a 30
minutos após a abertura de chamado e o tempo máximo para a solução será de 2 hora e 30 minutos
corridos após a abertura do chamado.

c) Nível de Prioridade 3: Impacto médio, o início do atendimento não poderá ser superior a 1
hora após a abertura de chamado e o tempo máximo para a solução será de 6 horas corridas após a
abertura do chamado.

d) Nível de Prioridade 4: Impacto baixo, o início do atendimento não poderá ser superior a 4 hora
após a abertura de chamado e o tempo máximo para a solução será de 48 horas corridas após a
abertura do chamado.

 

5. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

5.1. O critério de aceitabilidade da proposta será o de Menor preço global, desde que
atendidos os requisitos deste Elemento Técnico.

5.2. O valor proposto deverá ser elaborado com todas as despesas rela vas ao objeto
contratado, bem como com os respec vos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações,
despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta
competição.
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5.3. O orçamento deverá incluir a garan a com cobertura completa de manutenção, de todo
o sistema, com manutenção preven va e corre va com subs tuição de peça dos equipamentos
médicos.

5.4. O encaminhamento da proposta implica no integral conhecimento e atendimento às
exigências previstas no ato convocatório.

5.5. A Proposta comercial deverá ser elaborada, e deverá conter obrigatoriamente prazo de
validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias e preço fixo;

5.6. Os preços deverão ser ofertados em moeda corrente nacional, considerando os
encargos sociais, tributos, preços públicos, transportes, descarregamentos, embalagens, frete,
seguros e outros que por ventura possam recair sobre o objeto da Seleção de Fornecedores.

5.7. O valor apresentado será u lizado como padrão para realização de contrato após a
finalização da garan a, sendo os valores reajustados anualmente, conforme IPCA ou outro indexador
de comum acordo.

 

6. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O prazo de entrega e inicialização do serviço é de até 72 (setenta e duas) horas após a
assinatura do contrato.

6.2. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar de sua
assinatura, podendo ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes
envolvidas, conforme preconiza o parágrafo único, do art. 29, do Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF.

 

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Habilitação Pessoa Jurídica:

7.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

7.1.2. As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s)
designada(s) em separado do ato cons tu vo, deverão apresentar o ato de designação respec vo,
devidamente averbado no Registro Público competente.

7.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista:

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

7.2.2. No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

7.2.3. No caso de sociedades comerciais: Ato Cons tu vo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor, devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.2.4. Prova de Regularidade com o Ins tuto Nacional de Seguridade Social (INSS), bem como
quanto aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União.

7.2.5. Prova de Regularidade para com o Fundo de Garan a por Tempo de Serviço (FGTS),
expedido pela Caixa Econômica Federal, seja Negativa ou Positiva com efeitos de negativa;

7.2.6.
Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda seja Nega va ou Posi va com Efeitos de Nega va que
comprove a inexistência de débito com ICM/ICMS, podendo ser apresentadas cer dões que tenham
sido expedidas de forma genérica abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica, desde
que seja contemplado o referenciado tributo.
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Cer dão nega va de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica no prazo de validade;

7.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.

7.3. Habilitação Técnica:

7.3.1. No mínimo 1(um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove ter fornecido serviços com as caracterís cas e
compa bilidades similares do objeto do presente Elemento Técnico, de forma sa sfatória. O atestado
deverá ser emi do em papel mbrado, com endereço e telefone do emitente, deverá estar iden ficado
quem assina e o respectivo cargo, deverá conter ainda o número do CNPJ do emitente.

7.4. Sob pena de inabilitação, os documentos acima referenciados deverão estar em nome
da par cipante do certame e conter o mesmo número do CNPJ, que deverá corresponder ao CNPJ
constante da proposta. Se a par cipante do certame for a matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome
da matriz.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com
a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da prestação do
serviço;

8.2. Ao emi r a nota fiscal, o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto,
conforme descrição do item 4.

8.3. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereço
eletrônico correspondente ao seu envio.

8.4. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer
alteração.

8.5. Fornecer o serviço, rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no item
4, não se admi ndo procras nação em função de pedido de revisão de preço ou subs tuição de itens
que constituam a solução.
Responsabilizar-se pelo transporte, estadia dos prestadores de serviço técnico;

8.6. Garan r a boa qualidade nos serviços prestados, respondendo por qualquer
deterioração, substituindo sempre que for o caso.

8.7. Arcar com todas as despesas per nentes ao fornecimento registrado, tais como
tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

8.8. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua
culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada
por participantes.

8.9. Deverá apresentar um plano de trabalho detalhado com a solução de integração
proposta, com cronograma das a vidades de integração, cargas iniciais, parametrizações,
customizações, treinamentos, implantação piloto (se for o caso) e operacionalização da Solução
descrita neste Elemento Técnico.

8.10. Deverá manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso;
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8.11. Deverá fornecer ao IGESDF número telefônico, e-mail e/ou ferramenta de abertura de
chamado, disponíveis em horário comercial para as trata vas em relação à execução contratual,
disponíveis em regime 24x7, para que o IGESDF possa efetuar chamados de suporte técnico; e

8.12. Sigilo das informações a todas e quaisquer informações rela vas à prestação dos
serviços, sejam elas explicitamente classificadas como sigilosas ou não, são de uso exclusivo das
respec vas partes (IGESDF e CONTRATADA), não podendo ser u lizadas ou ter facilitado seu uso, em
hipótese alguma, sem a prévia e manifesta autorização da parte. Como exemplo citamos informações
con das em: Trilhas de Auditoria, Arquivos de Configuração, Mídias de Backup e/ou removíveis,
Informações de Monitoração, Relatórios de Auditoria de Segurança, Dados de Pacientes, Resultados
de Exames, Volumes de Atendimento, Volumes de Acesso ao Serviço Etc.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Indicar os locais e horários em que deverá ser prestado o serviço.

9.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel
execução do contrato;
Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre a sua qualidade e bom desempenho,
podendo rejeitá-los no todo ou em parte, com exposição de mo vos, do produto entregue, em
desacordo com as obrigações assumidas pelo Contratado;

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na
nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.

9.4. Garantir o contraditório e ampla defesa;

9.5. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento
Técnico;

 

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias úteis, por meio de depósito
bancário em conta corrente, após a apresentação do atesto pelo gestor do contrato, conforme
cronograma de execução, ocasião em que deverá ser emi do o respec vo documento fiscal, que
conterá expressamente as retenções de tributos, nos termos da legislação, na forma abaixo:

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

CNPJ: 28.481.233/0001-72
ENDEREÇO: SHMS - ÁREA ESPECIAL QUADRA 101 - BLOCO A

CEP: 70.335-900.

10.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, além de outras informações exigidas
de acordo com a legislação específica, discriminar o nome comercial, o quan ta vo do serviço que foi
efe vamente entregue, número da ordem de fornecimento, valor unitário e total e número de
referência do processo de seleção de fornecedores ou número do contrato.

10.3. Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emi das com incorreções ou em
desacordo com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser
contado a partir da reapresentação das mesmas.

10.4. Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF liberará a parte não
sujeita a contestação, retendo o restante do pagamento até que seja sanado o problema.
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10.5. Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte da
Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua contagem a par r da
data em que estas forem cumpridas e não será devida atualização financeira.

10.6. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, a Contratada não
deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. O objeto do presente Elemento Técnico não poderá ser objeto de subcontratação no
todo ou em parte.

 

12. DAS PENALIDADES

12.1. O atraso injus ficado na entrega do(s) serviço(s) e produto(s), objeto do presente
Elemento Técnico, sujeitará o fornecedor, sem prejuízo das sanções previstas nos ar gos 35, 41, 42 e
43 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, às seguintes multas:

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 30 (trinta)
dias; 

b) 10% (dez por cento), cumula vamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) dias,
podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de par cipar de novas cotações com este
Instituto.

12.2. A multa eventualmente imposta à contratada será automa camente descontada da
fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua no ficação para efetuar o pagamento da
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, proceder-se-á a cobrança judicial da
mesma.

 

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A Gestão e fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela área técnica
responsável, qual seja, Superintendência de Tecnologia da Informação, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na prestação dos serviços.

13.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços;

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Elemento Técnico;

13.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação das penalidades, previstas neste Elemento Técnico;

13.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, 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.
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14. DO LOCAL E DATA

 

Brasília/DF, 20/março/2020

Identificação do responsável pela unidade solicitante:

MAILSON VELOSO SOUSA

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
00003837

Identificação do responsável pela elaboração do Elemento Técnico:

SEVERINO FERREIRA DA SILVA NETO
GERENTE DE SISTEMAS
00000059

Aprovação e Autorização do Superintendente da unidade solicitante:

APROVO o presente Elemento Técnico, consoante o Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF, e AUTORIZO o procedimento de contratação.

MARCOS FLÁVIO DE SOUZA

SUPERINTENDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
00003047

 

Documento assinado eletronicamente por SEVERINO FERREIRA DA SILVA NETO - Matr.
0000005-9, Gerente, em 23/03/2020, às 11:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS FLAVIO DE SOUZA - Matr. 0000304-7,
Superintendente, em 23/03/2020, às 11:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37439535 código CRC= 5AEF6BB9.
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