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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência Geral de Tecnologia

Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação

 

 

 

ELEMENTO TÉCNICO

Nº 2/2021 - IGESDF/UNAP/SUNAP/GGTEC/GETIC

Unidade:  IGESDF

Solicitante: Compliance e NUSEG

Interessado/Responsável:  HBDF, HRSM, UPAS, SIA E PO700.

E-mail: getic@igesdf.org.br

Contato: (61)3550-8900 - Ramal: 9236

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto o registro de preço para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços técnicos, sob demanda, para projetos e consultorias de implementação de
novos serviços para atender às necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da empresa
Ins�tuto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – IGESDF, com base nas melhores prá�cas de mercado difundida
pela ITIL, COBIT, ISO/IEC 20.000 e conforme especificações técnicas e condições de execução discriminadas no
presente elemento técnico.

 

2. DA JUSTIFICATICA

2.1. A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é hoje o recurso mais usado para a o�mização dos
serviços de todas as áreas de negócios, pois promovem medidas que tornam seus procedimentos ágeis, integrados,
seguros e, sobretudo, acessíveis a todos.

2.2. Considerando que atualmente o IGESDF não dispõe, em seu quadro de empregados, de pessoal técnico
qualificado em quan�dade suficiente para suprir as necessidades de execução dos serviços de projetos
(planejamento, análise, desenvolvimento, desenho de processos de TIC, controle de qualidade, implantação e
melhorias) e documentação, essas a�vidades precisam ser reforçadas por meio de terceirização.

2.3. A contratação dos serviços técnicos sob demanda de projetos e consultoria de TIC permi�rá ao IGESDF:

2.3.1. Melhorar o processo de planejamento, análise e desenvolvimento de sistemas desta empresa,
garan�ndo execução de novos projetos, bem como a con�nuidade dos projetos e necessidades de sustentação já
iden�ficados e/ou iniciados pela Gerência Geral de Tecnologia (GGTEC);

2.3.2. Tornar os processos de TI das Unidades Operacionais, mais eficientes e eficazes. Desta forma,
aumentando a segurança do paciente e a qualidade no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

2.3.3. Apoiar o IGESDF no cumprimento de sua missão ins�tucional, através do fornecimento de soluções
informa�zadas às suas áreas de negócio com base nas melhores prá�cas de mercado difundida pela ITIL, COBIT,
ISO/IEC 20.000;

2.3.4. Prover Sistemas de Informação, de forma mais simples possível, que possibilitem uma melhor
eficiência e eficácia de processos executados pelo IGESF, no intuito de automa�zar a execução de fluxos de
informação, permi�ndo maior agilidade, organização e qualidade do produto final entregue, sempre preocupado em
agregar "valor" ao negócio;

2.3.5. Responder as demandas das áreas de negócio do IGESDF de maneira mais alinhada com o conjunto de
estratégias e polí�cas públicas que têm sido elaboradas para o setor público de saúde;



22/02/2021 SEI/GDF - 56166794 - Elemento Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=64395418&infra_siste… 2/30

2.3.6. Responder as demandas de governança de forma mais alinhada com a Alta Gestão do IGESDF;

2.3.7. Estabelecer a ampla gestão de Riscos e Análise de Impacto de Negócio;

2.3.8. Estabelecer o plano de evolução de maturidade de gestão e da governança de TIC no IGESDF;

2.3.9. Aprimorar a gestão por obje�vos de desempenho e de resultados;

2.3.10. Agilizar a execução de processos de TIC e a transformação digital no IGESDF;

2.3.11. Promover a gestão do conhecimento, capacitação técnica e melhores prá�cas em gestão de TIC para as
áreas do IGESDF;

2.3.12. Aprimorar valores percebidos pelos clientes, estabelecer relevâncias e aprimorar catálogo de serviços,
internos e externos ao IGESDF;

2.3.13. Iden�ficar, de maneira mais efe�va, soluções de TIC para as necessidades das áreas finalís�cas do
IGESDF;

2.3.14. Promover a padronização e integração de processos e soluções de TIC;

2.3.15. Assegurar que as melhores prá�cas de mercado, frameworks e metodologias conceituadas sejam
u�lizadas para agregarem valores ao negócio de forma efe�va;

2.3.16. Proteger os resultados alcançados pelos obje�vos de TIC;

2.3.17. Entregar projetos no tempo certo, dentro do orçamento e com os padrões de qualidade esperados;

2.3.18. Assegurar a conformidade de TIC com leis e regulamentos.

2.4. Recomenda-se a busca de maior eficiência na execução dos serviços por parte da Contratada, visto que
quanto mais estável e maduro o ambiente tecnológico em que presta os serviços, maior serão seus ganhos, em razão
da menor necessidade de intervenções.

2.5. Ante o exposto, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
técnicos, sob demanda, para projetos e consultorias de implementação de novos serviços de TIC.

 

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

3.1. Os quan�ta�vos descritos foram es�mados para atender as necessidades do IGESDF pelo período de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 meses, com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosos para o Ins�tuto, em conformidade com o disposto no Art. 29 do
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM
QUANTIDADE TOTAL

ESTIMADA DE HST
(12 MESES)

1

Serviços técnicos, sob demanda, para projetos e consultorias
de implementação de novos serviços para atender às
necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) da empresa Instituto de Gestão Estratégica do Distrito
Federal – IGESDF.

60.000

 
 

 
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. Classificação do objeto:

4.1.1. Os SERVIÇOS a serem contratados são classificadas como “serviços auxiliares, instrumentais ou
acessórios” abrangendo a prestação de serviços de a�vidades evolu�vas, por meio de solicitações específicas com
caráter de projetos, executados sob demanda.
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4.2. Do �po de serviço a ser contratado:

4.2.1. O objeto pretendido enquadra-se como “BEM E/OU SERVIÇO COMUM” por apresentar,
independentemente de sua complexidade, “padrões de desempenho e qualidade obje�vamente definidos em edital,
por meio de especificações usuais no mercado”.

 

4.3. Do regime de execução:

4.3.1. Os serviços serão ob�dos sob demanda por preço unitário junto à Contratada para execução de serviço
por preço certo de Unidades determinadas.

4.3.2. Entendida como uma técnica de gestão administra�va, a execução indireta (ou terceirização) possibilita
que a�vidades não essenciais (auxiliares, instrumentais ou acessórias) sejam transferidas para um prestador
especializado ao passo que possibilita ao CONTRATANTE implementar medidas de eficiência administra�va e foco em
a�vidades finalís�cas.

 

4.4. Do caráter con�nuado:

4.4.1. O objeto se caracteriza como serviço de natureza con�nuada em função da sua essencialidade e
habitualidade para o CONTRATANTE, cenário no qual sua eventual paralisação/descon�nuidade pode implicar
prejuízos às a�vidades do órgão.

4.4.2. Os serviços prestados de forma con�nua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender as
necessidades do IGESDF de forma permanente e con�nua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a
integridade e/ ou o funcionamento das a�vidades finalís�cas do Ins�tuto, de modo que sua interrupção possa
comprometer a prestação de um serviço ou o cumprimento da missão ins�tucional.

 

4.5. Da não exigência da dedicação exclusiva de mão de obra:

4.5.1. A prestação de serviços não envolve “dedicação exclusiva de mão de obra”, uma vez que a
CONTRATADA poderá compar�lhar recursos humanos e materiais disponíveis para execução simultânea de outros
contratos. A prestação dos serviços também não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da CONTRATADA e o
IGESDF, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 
 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

5.1. A descrição da contratação abrange a prestação de serviços de a�vidades evolu�vas e de melhorias,
solicitação específica com caráter de projetos, executados sob demanda.

5.2. Trata-se de demandas de implantação de novos serviços de TI que requer o apoio de consultoria de
Especialistas de Tecnologia da Informação com conhecimento específico no serviço a ser implantado.

5.3. Os serviços previstos serão estruturados por projetos.

5.4. Os projetos serão gerenciados e contabilizados por horas de projeto e serão executados sob demanda
do IGESDF, a unidade de medida a ser contratada é a Hora de Serviço Técnico (HST)

 

“Hora de Serviço Técnico (HST) é a métrica de quantificação do esforço necessário para
produzir o resultado de cada pacote de serviço e/ou atividade previstos, considerando os
parâmetros definidos (perfis profissionais exigidos, disponibilidade, cobertura, prazos para
execução e níveis de complexidade)”.

 

5.5. Tal métrica é estruturada considerando as disposições legais e norma�vas aplicáveis às contratações
públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação por órgãos e en�dades da Administração Pública Federal,
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considerando a análise de alterna�vas realizada no Estudo Técnico Preliminar e o disposto na Súmula TCU n° 269, in
verbis:

 

“Nas contratações para a prestação de serviços de
tecnologia da informação, a remuneração deve estar
vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de
serviço, admi�ndo-se o pagamento por hora trabalhada
ou por posto de serviço somente quando as
caracterís�cas do objeto não o permi�rem, hipótese em
que a excepcionalidade deve estar prévia e
adequadamente jus�ficada nos respec�vos processos
administra�vos”. [Súmula TCU n° 269]"

 

5.6. O “Projetos de TIC” é todo o trabalho técnico temporário, que requer prévio planejamento e
gerenciamento, opcionalmente pode requerer controle, teste, validação, gerenciamento e transferência de
conhecimento, com vistas à entrega de produtos, serviços ou resultados exclusivos relacionados às necessidades das
áreas de negócio e/ou à própria área de TI do IGESDF.

5.7. Este item abrange a evolução do parque tecnológico do IGESDF por meio de Projetos de TIC que
envolvam Infraestrutura, Hardware, So�ware, Novas tecnologias e/ou Novos Processos.

 

5.8. São considerados projetos de TI:

 

a)     Realizar ou apoiar o desenvolvimento de projetos técnicos;

b)     Implantações de plataforma de hardware e/ou so�ware de médio e grande porte, bem como
qualquer mudança que traga impacto relevante para a Infraestrutura de TI;

c)     Implantar inicia�vas de Infraestrutura, Segurança da Informação e desenvolvimento de soluções
que auxiliem ao usuário visando melhorias ou obtenção de serviços ou resultados exclusivos;

d)     Apoiar e acompanhar a implantação de novas soluções de Infraestrutura de TI adquiridas pela
CONTRATANTE, implantadas por terceiros;

e)     A elaboração de planos de arquitetura técnica;

f)      A elaboração e implantação de plano para reestruturação �sica e lógica dos a�vos de rede;

g)      A implantação ou aperfeiçoamento de processos de trabalho da CONTRATANTE;

h)     A implementação, desenvolvimento e integração de Sistemas Customizados, conforme a
necessidade do IGESDF – Novos e Legados (sobre as principais soluções existentes – Anexo II);

i)       A Implantação de novos Planos e Polí�cas e a conformidade da TI às leis e regulamentos;

j)       Consultoria para modernizar a infraestrutura de TI;

k)     Consultoria e implantação de projetos de Governança de TI, Sistemas, Segurança da Informação e
Gerenciamento de Serviços de TI.

 

 

5.9. Não são considerados projetos:

 

a)     A�vidades de operação de TI e monitoração de Data Center;

b)     A�vidades de atendimento ao usuário de infraestrutura de TI;

c)     Qualquer �po de trata�va de incidente, problema ou restabelecimento da operação normal de
serviços;

d)     Aplicação de atualizações de sistemas operacionais, inclusive atualizações de segurança
recomendadas;
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e)     Aplicação de atualização de versão de produtos de pequeno porte e esforço;

f)      Acompanhar fornecedor para suporte de infraestrutura;

g)     Desligar ou restabelecer os serviços de Data Center ou salas técnicas, de forma parcial ou total e a
implantação ou aperfeiçoamento de processos de trabalho da CONTRATADA.

 

5.10. A CONTRATADA é responsável ainda por apresentar propostas e planos de novas tecnologias, sob
demanda, para modernizar a infraestrutura de TI e subsidiar a equipe da CONTRATANTE no planejamento de
crescimento e manutenção da infraestrutura, serviços e soluções de TI.

5.11. As melhores prá�cas deverão ser observadas, quando aplicáveis, oferecendo melhoria na
produ�vidade, o�mizando os processos e trazendo mais qualidade aos dados internos e externos:

 

a)    ITIL:É um conjunto de boas prá�cas para governança de TI, com foco na gestão de serviços.

b)    COBIT:É o framework de gestão e governança de TI desenvolvido pela ISACA.

c)    Guia PMBOK: Trata-se de um corpo de conhecimento elaborado pelo Project Management
Ins�tute (PMI). É pra�camente a bíblia de todo gerente de projeto.

d)    BPM CBOK: Principal referência em boas prá�cas de gestão de processos.

d)    SCRUM: Metodologia de gestão ágil de projetos, também considerada por muitos um framework.

e)    ISO/IEC 27001:Padrão para segurança da informação desenvolvido pela IEC.

 

6. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. A contratação ora pretendida a ser atendida por um único fornecedor, se mostra mais adequada, neste
caso, visto a necessidade de execução dependente e interdependente entre os projetos, inviabilizando sua divisão em
itens ou lotes diferentes, apesar de oferecerem soluções similares em conceito, os fornecedores trabalham com
caracterís�cas de execução diferentes, o que poderia acarretar numa incompa�bilidade técnica para integração de
toda solução contratada.

6.2. Conforme Acórdão 861/2013-Plenário:

 

"É lícito os agrupamentos em lotes de itens a serem
adquiridos por meio de pregão, desde que possuam
mesma natureza e que guardem relação entre si. Além
disso, a solução de TI, objeto da contratação em tela,
possui uma natural indivisibilidade, o que também
inviabiliza a contratação de seus serviços por item de
forma separada."

 

6.3. Segundo o acórdão 5260/2011 – TCU – 1ª câmara, de 06/07/2011:

 

“Inexiste ilegalidade na realização de pregão com
previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde
que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma
natureza e que guardem correlação entre si”. A
adjudicação global proposta nesse documento agrupa
solução e serviços de uma mesma natureza, que
guardam correlação entre si, seja por similaridade
técnica ou de tecnologia, bem como de aplicabilidade em
busca de uma única solução, sem causar qualquer
prejuízo à ampla compe��vidade."
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6.4. Parar as contratações, deixando a possibilidade de empresas diferentes prestarem os serviços, é
assumir um grande risco para este Ins�tuto, pois deixará aberta a oportunidade para problemas de integração e de
administração da solução contratada.

6.5. Nesse sen�do, em respeito à legislação vigente e na busca pela economicidade, se optou por garan�r a
padronização dos serviços a par�r da contratação de um único prestador para realizar os serviços em questão.

6.6. Este Ins�tuto entende que, para manter a padronização dos serviços contratados, devido ao
tratamento técnico que demanda que o fornecedor dos serviços tenha conhecimento amplo sobre toda a solução, a
forma de contratação mais indicada é aquela que não necessita do parcelamento do objeto.

 

7. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

7.1. A execução de todo e qualquer serviço deverá ser precedida de solicitação formal da contratada pelo
fiscal do contrato do IGESDF, por meio de emissão de Ordem de Serviço (OS), que deverá ter o quan�ta�vo de Hora
de Serviço Técnico (HST) e prazos de execução previamente aprovados pela equipe técnica do IGESDF.

7.2. A CONTRATADA deverá entregar o termo de abertura do projeto e a Ordem de Serviço (OS),
contemplando o escopo de projeto com a descrição das a�vidades a serem executadas, as horas necessárias para
atender a demanda e o custo do projeto. Esta documentação deverá ser previamente aprovada pelo Fiscal do
contrato e Gestor do contrato.

7.3. Após aprovação do projeto, a CONTRATADA deverá entregar um plano de trabalho com o cronograma
do projeto. Serão realizadas reuniões de ponto de controle semanais para o acompanhamento do cronograma.

7.4. A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços e seu acompanhamento diário no tocante
a qualidade e níveis de serviço alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções.

7.5. O atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma resultará na aplicação de
penalidades previstas neste Elemento técnico e no Contrato. Caso necessário e a critério do Gestor do Contrato, esse
prazo poderá ser mo�vadamente estendido para garan�r a boa execução dos serviços.

7.6. A empresa CONTRATADA poderá apresentar jus�fica�va formal sobre eventuais atrasos ou paralisação
dos serviços. Serão aplicáveis sanções administra�vas quando as jus�fica�vas não forem apresentadas ou quando
julgadas improcedentes.

7.7. Ao concluir as a�vidades previstas no cronograma, a CONTRATADA deverá entregar o termo de
encerramento do projeto, bem com toda a documentação detalhada referente a a�vidade executada.

7.8. Sempre que solicitado pelo IGESDF e, obrigatoriamente ao término da vigência do contrato, a empresa
CONTRATADA transferirá a base de dados histórica de todos os serviços.

 

7.9. Requisitos Temporais:

7.9.1. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços em até, no máximo, 15 (quinze) dias após a
assinatura do CONTRATO, mediante recebimento de Ordem De Serviço inicial formalizada pelo CONTRATANTE.

7.9.2. Os primeiros 60 (sessenta) dias do primeiro ciclo de execução contratual, contados a par�r do início da
execução do CONTRATO (não aplicável às renovações contratuais), serão considerados como PERÍODO DE
ADAPTAÇÃO E AJUSTES, durante o qual a CONTRATADA deverá efe�var todos os ajustes que se mostrarem
necessários ao alinhamento e/ou adequação de seus processos internos e outras transições necessárias de modo a
assegurar a execução sa�sfatória dos serviços.

7.9.3. Exclusivamente durante o PERÍODO DE ADAPTAÇÃO E AJUSTES as metas dos indicadores de níveis
mínimos de serviço serão apuradas, mas não haverá incidência de eventuais reduções/glosas à remuneração.

7.9.4. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação da equipe a ser habilitada para prestação dos
serviços pelo menos 3 (três) dias antes do início da efe�va execução do serviço contratado, considerando a
capilaridade das a�vidades a serem executadas, de acordo com seu eixo de execução.

7.9.5. O evento de início da execução do contrato corresponde ao primeiro dia em que a CONTRATADA
assume a responsabilidade pela execução dos serviços de TI do IGESDF. Somente a par�r deste momento fará jus ao
pagamento pelos serviços realizados.

7.9.6. A par�r do início da execução do contrato, inclusive durante o PERÍODO DE ADAPTAÇÃO E AJUSTES, a
CONTRATADA deverá executar os serviços técnicos sob demandas de projetos e consultoria de TIC.
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7.9.7. A par�r do início da execução do contrato, a CONTRATADA deverá estar apta a receber e executar
demandas de projetos, que deverão ser registradas na ferramenta de ITSM u�lizada pelo IGESDF.

 

7.10. Equipe Técnica:

7.10.1. Para essa contratação a CONTRATADA deverá atender o conjunto de a�vidades com suas
caracterís�cas dis�ntas, geralmente prementes, sendo necessária a alocação de especialistas com exper�ses
específicas para a entrega de soluções inovadoras, de acordo com os grupos de especialização profissional dos
profissionais previstos neste Elemento Técnico.

7.10.2. Essa alocação de equipes pode prover à organização dos elementos necessários para complementar
sua capacidade, possibilitando ampliar o mindset, bem como, acrescentar performance e eficácia através da
integração de serviços, pessoas e inovações tecnológicas em sua aplicabilidade à organização.

7.10.3. Estas equipes devem permi�r formatações versáteis para a execução de serviços na forma de gestão
tradicional de cascatas ou na forma de gestão ágil, mais contemporânea, através da formação de guildas, tribos,
chapters e squads. Isso no intuito de se obter alta performance em captar e entender as necessidades das áreas
finalís�cas, propor e construir soluções viáveis, técnica e economicamente, combinando e integrando diversas áreas
de conhecimento além de ser, de forma ágil, efe�va ao adaptar as soluções às mudanças requeridas pela dinâmica da
sociedade.

 

7.11. Ordem de Serviço (OS):

7.11.1. Todos os projetos deverão ter sua formalização por meio de Ordem de Serviço (OS) formalmente
encaminhada pelo IGESDF, sendo os prazos de execução da Ordem de Serviço, sempre que possível, previamente
acordados entre as partes, prevalecendo as necessidades do IGESDF.

7.11.2. Considerando sua natureza e a necessidade de disponibilização de equipe, o prazo de início de
toda Ordem de Serviço (OS) deverá considerar ao menos 5 (cinco) dias corridos para a CONTRATADA mobilizar sua
equipe para execução da respec�va OS.

7.11.3. As regras de faturamento das Ordens de Serviço estão detalhadas no item 12 (Do Modelo de
Remuneração) deste Elemento Técnico.

7.11.4. A CONTRATADA deverá u�lizar a solução de gerenciamento de demandas atualmente adotada pelo
IGESDF.

 

8. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

8.1. O CONTRATANTE, para todos os efeitos da aplicação da Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção
da propriedade intelectual de programa de computador e regulamentos correlatos, é o único proprietário dos
produtos desenvolvidos em razão da prestação dos serviços, devendo a CONTRATADA, para tanto, cedê-la ao IGESDF,
mediante cláusula contratual, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 9.610/98. Desse modo, pertence exclusivamente
ao CONTRATANTE:

 

a) Direitos de propriedade intelectual das soluções de soluções desenvolvidas e das partes em
desenvolvimento, de forma permanente, permi�ndo a essa a qualquer tempo distribuir, alterar e u�lizar os mesmos
sem limitações de licenças restri�vas;

b) Os projetos, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, dados de
iden�ficação dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos/artefatos gerados na execução do contrato, para o
caso de instrução de processo de registro do Sistema no Ins�tuto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pelo
IGESDF;

c) Os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações das soluções e atualizações
corre�vas ou arquivos e ro�nas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do CONTRATO, sem ônus adicionais
ao CONTRATANTE; e

d) Todos os direitos autorais de soluções, bases de dados, documentação, "scripts", códigos-fonte e
congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos/artefatos são do IGESDF, ficando proibida a sua u�lização
pela CONTRATADA sem a autorização expressa do CONTRATANTE.
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8.2. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a aquisição de so�wares e componentes adicionais
de apoio à execução dos serviços além daqueles disponibilizados pelo IGESDF em seu ambiente, não havendo
qualquer responsabilidade reversa ao IGESDF concernente a custos de licenciamento, �tularidade dos direitos de
propriedade e outros direitos de propriedade intelectual sobre os programas.

8.3. As bases de dados geradas em função da prestação dos serviços pertencem ao CONTRATANTE e a ele
devem ser entregues pela CONTRATADA ao final do CONTRATO, ou sempre que solicitadas

 

9. DAS CONDIÇÕES DE SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

9.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo – sob pena de responsabilização civil, penal e/ou administra�va –
sobre quaisquer dados, informações, códigos-fonte e/ou artefatos con�dos em quaisquer documentos e em
quaisquer mídias, incluindo meios de armazenamento e transferência, de que venha a ter conhecimento durante a
execução do CONTRATO, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou u�lizar tais informações –
independentemente da classificação de sigilo conferida pelo IGESDF ou por terceiros a tais documentos.

9.2. Será exigido da CONTRATADA a assinatura de TERMO DE COMPROMISSO (anexo IV), pelo qual se
compromete a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações de que venha a ter conhecimento no
exercício de suas atribuições, e que a mesma o exija dos seus empregados que prestarem serviços no ambiente do
IGESDF. Por questões de segurança, fica a CONTRATADA obrigada a estender o COMPROMISSO de manutenção do
sigilo e segurança das informações a todos os seus colaboradores diretamente envolvidos na execução do CONTRATO.
Sendo que o CONTRATANTE reserva o direito de proceder levantamento e/ou confirmação de informações
per�nentes à idoneidade de qualquer profissional que venha a ser indicado para a prestação dos serviços.

9.3. A CONTRATADA também estará sujeita ao cumprimento das diretrizes aplicáveis estabelecidas na
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES do CONTRATANTE, bem como suas respec�vas
NORMAS COMPLEMENTARES – às quais ao CONTRATANTE incumbe dar o devido conhecimento

 
 

10. DA TRANSFÊRENCIA DE CONHECIMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá se comprometer a habilitar a equipe de técnicos do CONTRATANTE ou outra
por ele indicada no uso de eventuais soluções desenvolvidas e implantadas ou nos produtos fornecidos dentro do
escopo do CONTRATO, repassando todo o conhecimento necessário para tal, com vistas a mi�gar riscos de
descon�nuidade dos serviços e de dependência técnica.

10.2. A transferência de conhecimentos, no uso das soluções desenvolvidas pela CONTRATADA, deverá ser
viabilizada, sem ônus adicionais, em eventos específicos de transferência de conhecimento, e preferencialmente à
equipe gerencial indicada pela Diretoria de Tecnologia da Informação – se baseando em documentos técnicos e/ou
manuais específicos das soluções, entre outros.

 

11. TRANSIÇÃO CONTRATUAL

11.1. Ao término do contrato, seja por decurso de vigência ou por rescisão antecipada, a CONTRATADA fica
obrigada a promover a transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informações, capacitando, se solicitado, os técnicos da nova pessoa jurídica que con�nuará a execução dos serviços
(se for o caso).

11.2. Para isto, um Plano de Transição Final, endereçando todas as a�vidades necessárias para a completa
transição deverá ser entregue a CONTRATANTE 3 (três) meses antes do vencimento do contrato. No caso de rescisão
antecipada, a no�ficação de rescisão iniciará a contagem de prazo para elaboração do Plano de Transição Final e este
deverá ser entregue em até 30 dias.

11.3. No plano de transição final deverão estar iden�ficados todos os compromissos, projetos, papéis,
responsabilidades, artefatos, tarefas, a data de início da transição, o período necessário e a iden�ficação de todos os
envolvidos com a transição.

11.4. Após a entrega do Plano de Transição Final pela CONTRATADA, a CONTRATANTE analisará o plano em
no máximo 30 (trinta) dias, no�ficando a CONTRATADA dos possíveis ajustes que se fizerem necessários, reabrindo
um prazo de 10 (dez) dias para realização dos ajustes.

11.5. Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou u�lizada
para a execução dos serviços contratados, deverá ser disponibilizado à CONTRATANTE em até 60 (sessenta) dias antes
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da finalização do contrato.

11.6. Durante o tempo requerido para executar a “Transferência Final do Contrato”, a CONTRATADA deve
responsabilizar-se pelo esforço adicional que necessite dedicar à tarefa de completar a transição, sem ônus para a
CONTRATANTE.

 

12. DO MODELO DE REMUNERAÇÃO

12.1. O principal fator de dimensionamento do esforço é a es�ma�va de tempo (em horas úteis de trabalho)
para execução das a�vidades/tarefas cobertas pelo(s) respec�vo(s) projeto(s).

12.2. Total de Hora de Serviço Técnico (HST) previsto:

 

QUANTIDADE DE HST

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE
QTDE

ANUAL
ESTIMADA

VALOR
(R$)

UNITÁRIO
TOTAL

1 1

Contratação de empresa
especializada na
prestação de serviços
técnicos, sob demanda,
para projetos e
consultorias de
implementação de
novos serviços para
atender às necessidades
de Tecnologia da
Informação e
Comunicação (TIC) da
empresa Instituto de
Gestão Estratégica do
Distrito Federal –
IGESDF, com base nas
melhores práticas de
mercado difundida pela
ITIL, COBIT, ISO/IEC
20.000.

HST 60.000 R$ R$

VALOR GLOBAL(R$) TOTAL POR EXTENSO?

 
 

12.3.  O faturamento será apurado de acordo com o seguinte modelo de cálculo:

 

Modelo de Remuneração dos Serviços

Faturamento (Ordens de Serviço) = (HST Executadas e Homologada x HST Valor Unitário) – Ajuste

(NMS)

Sendo:

FATURAMENTO (Ordem de Serviço): Remuneração devida à CONTRATADA
pela prestação dos serviços demandados em uma Ordem de Serviço.
HST Executada e Homologada: Quantidade de unidades de serviço HST homologadas
(constantes no Termo de Recebimento Definitivo).
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HST Valor unitário: Valor unitário vigente de cada unidade de serviço HST, conforme
estabelecido no Contrato.
AJUSTE (NMS): Ajuste (redução/glosa) em função dos resultados dos indicadores de
Níveis Mínimos de Serviço e da aplicação dos critérios de reduções à remuneração.

 

12.4. No entanto, para fins de faturamento, a quan�dade de HST EXECUTADA E HOMOLOGADA já deve
incluir a aplicação de mul�plicadores de complexidade e nível de especialização profissional (FCE), que considera o(s)
perfil(is) de profissionais necessário do respec�vo projeto, cada um dos profissionais indicados para a execução do
projeto deverá estar englobados em dos grupos profissionais - cuja distribuição ocorre da seguinte forma:

 

Grupo de Especialização Profissional

Especialista Intermediário Técnico

Atividades cujos perfis de
execução exigem
profissionais com maior
grau de especialização -
considerando as exigências
de experiência profissional
(igual ou acima de 7 anos) e
capacidade técnica /
certificações (ao menos 3 de
áreas correlatas, além da
Certificação ITIL Fundation
v3 ou superior) *.

Atividades cujos perfis de
execução exigem profissionais
com grau de especialização
intermediário - considerando as
exigências de experiência
profissional (igual ou acima de
5 anos) e capacidade técnica /
certificação (ao menos 2 de
áreas correlatas, além da
Certificação ITIL Fundation v3
ou superior) *.

Atividades cujos perfis de
execução exigem profissionais
com menor grau de
especialização - considerando
as exigências de experiência
profissional (igual ou acima de
2 anos), capacidade técnica /
certificação (ao menos a
certificação ITIL Fundation v3
ou superior).

Como Regra Geral:

1. Todos os profissionais deverão ter nível superior em Tecnologia da Informação
reconhecido pelo MEC e, no caso de outro curso superior, o profissional deverá ter
Pós-Graduação em área correlata em Tecnologia da Informação;

2. Todos os profissionais deverão ter a certificação ITIL Fundation v3 ou superior;
3. *Todos os PROJETOS deverão ter ao menos um profissional, integrante da equipe

definida para sua execução, com a certificação PMP (Project Management
Professional).

 

Fator de Complexidade e Especialização Profissional

FEC Especialista = 1,2 FCE Intermediário = 1 FCE Técnico = 0,8

Forma de Cálculo por Grupo de Especialização Profissional

HST (Padrão) x 1,2 HST (Padrão) x 1 HST (Padrão) x 0,8

 
 

Cálculo para o conjunto de HST executada e homologada na Ordem de Serviço

HST Executadas e Homologada =

(HST (Padrão) x FEC Especialista)+(HST (Padrão) x FCE Intermediário) + (HST (Padrão) x
FCE Técnico)
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12.5. Para fins de cálculo do faturamento o valor unitário da unidade de serviço HST será aquele verificado
no ato de abertura da respec�va Ordem De Serviço(OS) à qual o faturamento se referir, sendo a OS composta por um
conjunto de HST, conforme demonstrado na fórmula da “HST executada e homologada”.

12.6. De acordo com a natureza dos projetos, os profissionais atuarão de forma presencial e, quando
possível, poderão atuar de forma remota, mediante aprovação prévia do IGESDF, o modelo de execução do projeto
deverá estar previamente previsto no Plano de Projeto a ser entregue pela Contratada e aprovado pela equipe técnica
do IGESDF.

 
 

13. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS (NMSE)

13.1. Os indicadores têm por objeto o refinamento dos mecanismos de avaliação desta contratação de TI,
por meio da aplicação da gestão de níveis de serviços, que será u�lizada como mecanismo de ajuste da remuneração
da CONTRATADA, atrelada ao alcance dos resultados esperados pelo IGESDF.

13.2. Os NMSE têm como obje�vo o gerenciamento do cumprimento do prazo, da qualidade, do
desempenho da CONTRATADA na execução dos serviços, bem como na disponibilidade dos serviços de TI fornecidos
aos usuários de TI do IGESDF.

13.3. O IGESDF verificará mensalmente o cumprimento pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço
Exigidos (NMSE), por meio da apuração dos indicadores previstos, elaborados a par�r das informações de tempo e
qualidade do serviço prestado, extraídas de diferentes mecanismos de monitoração dos processos de gestão de
serviços de TI.

13.4. A CONTRATADA reconhece que o não atendimento dos NMSE definidos neste documento pode
resultar em impacto adverso e relevante aos serviços prestados pelo IGESDF.

13.5. A CONTRATADA deverá executar os serviços cumprindo os NMSE para cada indicador, cuja
inobservância resultará na redução pecuniária dos valores faturados mensalmente, de acordo com o índice apurado.

13.6. A recorrência no não a�ngimento de qualquer dos indicadores poderá ensejar também a aplicação das
sanções administra�vas previstas contratualmente.

13.7. A estratégia de fiscalização será definida pela CONTRATANTE e poderá sofrer alterações durante a
execução do contrato.

 

IAEP - Indicador de Atraso na Entrega de Projetos

Indicador Descrição Meta

Meta
(Período de
Adaptação

Operacional)

Periodicidade Medidas
Corre�vas

IAEP -
Indicador
de Atraso
na
Entrega
de
Projetos

Mede os
prazos de
entrega
acordada
dos
projetos

Projetos
executados
dentro dos
prazos
acordados
> = 97%

Projetos
executados
dentro dos
prazos
acordados

Prazos
Indicados na
Ordem de
Serviço

Glosa de 1% no
valor
correspondente
aos serviços
entregues da
sustentação e
operação de
ambiente para
cada ponto
percentual não
atendido

Fórmula de Cálculo (IAEP) = (Qtd de Projetos Entregues no Prazo / Qtd Total de
Projetos) x 100

Quando a Meta for menor ou igual a 85% o projeto será totalmente rejeitado.
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IQEP - Indicador de Qualidade das Entregas de Projetos, considerando o nível de
aderência das entregas definidas

Indicador Descrição Meta

Meta
(Período de
Adaptação

Operacional)

Periodicidade Medidas
Corre�vas

 

IQEP -
Indicador de
Qualidade
das Entregas
de Projetos,
considerando
o nível de
aderência
das entregas
definidas na
Ordem de
Serviço.

 

Mede o
volume
de
rejeição
durante a
execução
dos
projetos

Entrega
de
projetos
sem
recusa

Entrega de
projetos sem
recusa

Prazos
Indicados na
Ordem de
Serviço

Glosa de 1% no
valor
correspondente
aos serviços
entregues da
sustentação e
operação de
ambiente para
cada ponto
percentual não
atendido

Fórmula de Cálculo (IQEP) = (Qtd de Projetos Entregues sem recusa / Qtd Total de
Projetos) x 100

Quando a Meta for menor ou igual a 85% o projeto será totalmente rejeitado.

 

13.8. Das Reduções à Remuneração em Função dos Resultados:

13.8.1. Na medição dos valores para faturamento serão apurados os resultados apresentados pela
CONTRATADA na execução dos serviços considerando os critérios e as metas estabelecidas. Nos casos em que essa
medição apontar o desempenho abaixo da meta exigida será calculado o valor do ajuste (desconto/glosa) a ser
aplicado sobre o faturamento – de acordo com os critérios fixados para cada INDICADOR de NÍVEL MÍNIMO DE
SERVIÇO. Não há previsão de pagamentos adicionais para superação de metas.

13.8.2. As eventuais reduções à remuneração serão aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do
faturamento (por ORDEM DE SERVIÇO), podendo o CONTRATANTE aplicar acumuladamente outras sanções
administra�vas cabíveis, quando for o caso, exceto nas situações em que restar comprovado que a CONTRATADA não
concorreu de maneira omissiva e/ou comissiva para o não cumprimento dos NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO exigidos.

13.8.3. Caso o percentual de glosa ultrapasse o limite acima por 3 (TRÊS) VEZES em um período de 6 (seis)
meses, consecu�vas ou acumuladas, será caracterizada INEXECUÇÃO PARCIAL do CONTRATO, sujeitando a
CONTRATADA às cominações sancionatórias e administra�vas previstas neste Elemento Técnico.

 

13.9. Critério de aceitação dos serviços:

13.9.1. Conforme definido no CATÁLOGO DE SERVIÇO, a avaliação dos resultados/entregas será feita mediante
aplicação dos critérios abaixo relacionados, que consideram a aderência desses entregáveis às polí�cas, normas,
padrões, procedimentos e processos definidos pelo tomador do serviço:

 

Critérios de Aceitação

Critério Descrição

Forma Os produtos entregues serão avaliados com base em sua
conformidade com padrões e requisitos pré-
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estabelecidos. Por esse critério são observados aspectos
como tipologia, formato e padronização.

Consistência

Os produtos entregues serão avaliados com base em sua
conformidade com requisitos de amplitude técnica,
fidedignidade, fundamentação e fiabilidade do
conteúdo.

Completude
Os produtos entregues serão avaliados com base em sua
conformidade com requisitos de conteúdo mínimo e
etapas de construção pré-estabelecidos.

Qualidade Os produtos entregues serão avaliados com base em sua
conformidade a níveis de serviço pré-estabelecidos.

 

13.10. Resultados e/ou produtos entregues que não atendam aos níveis mínimos de qualidade e/ou serviços,
sejam inconsistentes e/ou incompletos serão rejeitados.

13.11. Entregas desformatadas poderão ser aceitas com restrição, implicando compromisso do provedor de
serviços em solucionar as restrições impreterivelmente no tempo determinado pelo tomador de serviços, sob pena
de não recebimento (rejeição) – não exclusas outras cumulações previstas em CONTRATO.

13.12. Orientações complementares poderão ser listadas nas respec�vas ORDENS DE SERVIÇO.

 

14. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI

14.1. Esta contratação deverá atender as necessidades das áreas de negócio e da Tecnologia da Informação
do IGESDF e para fornecer serviço especializado e de qualidade para os setores assistências, a equipe de Tecnologia
da Informação realizou um levantamento dos projetos previsto para os próximos 12 meses:

14.2. Governança de Tecnologia da Informação:

 

a) Polí�ca de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC);

b) Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e demais Polí�cas de TI;

c) Adequação à Lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

d) Plano de Con�nuidade de Negócios (PCN);

e) Levantamento, análise, mapeamento e implantação de Processos de TI e o desenho de seus fluxos
de acordo com as melhores prá�cas de mercado;

f) Polí�cas de Backup e de Disaster Recovery;

g) Plano de Move de Datacenter;

h) Automação de Serviços e Processos;

i) Plano de Melhoria Con�nua de Serviços e o uso de soluções de Inteligência Ar�ficial (IA);

j) Transformação Digital;

k) Implementação e implantação de Soluções (PHP JAVA PYTHON .NET HTML DEVOPS MOBILE ETC...);

l) Plano de Redução e O�mização de Recursos, Economia Energé�ca e Sustentabilidade.

 

14.3. Todos os projetos deverão ser executados considerando as principais metodologias e prá�cas de
mercado, como:

 

a) ITIL®: É um conjunto de boas prá�cas para governança de TI, com foco na gestão de serviços.

b) COBIT®: É o framework de gestão e governança de TI desenvolvido pela ISACA.
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c) Guia PMBOK®: Trata-se de um corpo de conhecimento elaborado pelo Project Management Ins�tute
(PMI). É pra�camente a bíblia de todo gerente de projeto.

d) BPM CBOK®: Principal referência em boas prá�cas de gestão de processos.

e) Scrum: Metodologia de gestão ágil de projetos, também considerada por muitos um framework.

f) ISO/IEC 27001: Padrão para segurança da informação desenvolvido pela IEC. 
 

14.4. A critério do 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. O IGESDF poderá, a qualquer tempo, visando a promover
melhorias e/ou correções no processo, alterar o protocolo de gestão de ordens de serviços, desde que respeitadas as
premissas definidas em EDITAL e mediante prévia comunicação à CONTRATADA.

14.5. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá se recusar a prestar os serviços contratados, negando o
recebimento ou o atendimento à Ordens de Serviço, exceto nas situações previstas em LEI.

14.6. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao CONTRATANTE quaisquer fatores que possam
afetar a execução dos serviços impactando os prazos, os custos ou a qualidade a ser entregue, quer esses fatores
sejam provocados por ela ou pelo CONTRATANTE, antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta dessa
comunicação poderá, a critério do CONTRATANTE, implicar a não aceitação das jus�fica�vas.

14.7. Procedimentos formais de interação e comunicação:

 

14.7.1. Da reunião inicial:

14.7.1.1. O CONTRATANTE, por intermédio do GESTOR DO CONTRATO, convocará a CONTRATADA,
imediatamente após a assinatura do CONTRATO, para reunião de alinhamento de entendimentos e expecta�vas – ora
denominada REUNIÃO INICIAL – com o obje�vo de:

 

a) Alinhar a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer preferencialmente entre o
CONTRATANTE e o PREPOSTO da CONTRATADA;

b) Definir as providências necessárias para inserção da CONTRATADA no ambiente de prestação dos
serviços;

c) Definir as providências de implantação dos serviços;

d) Alinhar entendimentos e expecta�vas quanto aos modelos de execução e de gestão do CONTRATO.

 

14.7.1.2. Na REUNIÃO INICIAL a CONTRATADA deverá:

 

a) Apresentar formalmente seu PREPOSTO;

b) Apresentar sua equipe técnica que atuará diretamente na prestação dos serviços contratados, com a
respec�va documentação de comprovação de atendimento aos perfis exigidos;

c) Apresentar o TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO (Anexo IV) devidamente assinado por seu representante legal;

d) Realizar apresentação técnica do seu processo de trabalho e das ferramentas para execução dos
serviços contratados.

 

14.7.1.3. Havendo necessidade outros assuntos de comum interesse, poderão ser tratados na reunião inicial,
além dos anteriormente previstos. Todas as atas de reuniões e as comunicações entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA, assim como todas as demais intercorrências contratuais, posi�vas ou nega�vas, serão arquivadas em
processo próprio para fins de manutenção do histórico de gestão do CONTRATO.

 

14.7.2. Das reuniões técnicas periódicas:
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14.7.2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se reunirão periodicamente, no máximo a cada semestre, para
avaliação técnica do andamento da execução contratual, apresentação de pontos de melhoria e transferência de
conhecimentos. Reuniões de monitoramento dos serviços ou outras reuniões extraordinárias poderão ser convocadas
pelo CONTRATANTE sendo obrigação da CONTRATADA atender às convocações.

 

14.7.3. Dos relatórios de serviço:

14.7.3.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar RELATÓRIOS DE SERVIÇO com o obje�vo de demonstrar as
a�vidades realizadas, os indicadores de nível de serviço e as intercorrências técnicas relacionadas à execução dos
serviços. O formato e a periodicidade serão ajustados entre as partes por ocasião da REUNIÃO INICIAL ou nas
respec�vas ORDENS DE SERVIÇO.

 

15. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO

 

15.1. Os serviços poderão ser prestados tanto no ambiente da CONTRATADA quanto nas dependências do
CONTRATANTE, variando a condição de acordo com os requisitos especificados na respec�va Ordem de Serviço.

15.2. Os locais para execução presencial será definido na Ordem de Serviço e /ou acordado com o fiscal do
Contrato.

15.3. Dos prazos e horários de execução:

15.3.1. A definição dos horários para a execução das a�vidades nas instalações do CONTRATANTE ocorrerá em
os horários corridas, levando em consideração o impacto gerado nas a�vidades da CONTRATANTE, ou mediante
acordo entre as partes desde que atendidas as necessidades do CONTRATANTE.

15.3.2. Considerando se tratar de ambiente hospitalar e sua cri�cidade, todas as a�vidades devem ocorrer
24x7x365, exceto para as a�vidades que gerem impacto e/ou indisponibilidade nas a�vidades da CONTRATANTE.

15.3.3. Os prazos deste Elemento Técnico, serão consignados na respec�va Ordem de Serviço. Como padrão
todos os prazos serão contados em horas corridas, exceto os acordados com a CONTRATANTE

15.3.4. A interrupção na execução dos serviços por parte da CONTRATADA não interrompe a contagem dos
prazos de execução contratual ou daqueles previstos nas respec�vas ORDENS DE SERVIÇO, salvo por mo�vo
formalmente jus�ficado pela CONTRATADA e aceito pelo CONTRATANTE

 

16. VISTORIA TÉCNICA

 

16.1. A empresa contratada poderá realizar visita técnica no local onde os serviços serão prestados
obje�vando tomar conhecimento da arquitetura e do ambiente operacional. A visita poderá ser marcada previamente
com o GETIC/GESIN pelos e-mails: ge�c@igesdf.org.br e sistemas@igesdf.org.br

16.2. Para o melhor dimensionamento e elaboração de sua PROPOSTA, os interessados poderão realizar
VISTORIA TÉCNICA nas instalações do IGESDF, acompanhados por servidor(es) designado(s) para esse fim. Quando
autorizadas, as VISTORIAS TÉCNICAS poderão ser realizadas de segunda à sexta-feira, no horário entre 09:00 horas às
18:00 horas, com duração es�mada de 01 (uma) hora, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos e-
mails ge�c@igesdf.org.br e sistemas@igesdf.org.br

16.3. Na VISTORIA TÉCNICA os interessados poderão solicitar o esclarecimento de eventuais dúvidas e
ques�onamentos acerca do presente ELEMENTO TÉCNICO e demais informações consideradas per�nentes à
elaboração de sua PROPOSTA.

16.4. O prazo para VISTORIA iniciar-se-á no dia ú�l seguinte ao da publicação do Ato Convocatório,
estendendo-se até o dia ú�l anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. Para a realização da VISTORIA,
o interessado, ou o seu representante, deverá estar devidamente iden�ficado.

16.5. Para fins de qualificação técnica a realização da VISTORIA TÉCNICA deverá ser comprovada mediante
apresentação pelo interessado, junto com os demais documentos de habilitação técnica, de DECLARAÇÃO DE
VISTORIA assinada pelo servidor responsável, e no, no caso do interessado que optar por não realizar a vistoria,
deverá apresentar, junto com os demais documentos de habilitação técnica, a DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

 

mailto:getic@igesdf.org.br
mailto:sistemas@igesdf.org.br
mailto:getic@igesdf.org.br
mailto:sistemas@igesdf.org.br


22/02/2021 SEI/GDF - 56166794 - Elemento Técnico

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=64395418&infra_sist… 16/30

17. PROPOSTA COMERCIAL

17.1. A proposta deverá ser apresentada em planilha discrimina�va (Anexo I), que deverá conter, no mínimo:

a) Nome do representante legal da empresa e dados;

b) Detalhamento do objeto;

c) As quan�dades;

d) Valores unitários e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;

f) Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco;

g) CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail;

h) Garan�a do objeto; e

i) Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes,
seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico

 

18. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS

18.1. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

a) Valor Global: R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), conforme Tabela (Quan�dade de HST) – item 12
deste Elemento Técnico; e

b) Valor unitário máximo: R$xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), conforme Tabela (Quan�dade de HST) – item
12 deste Elemento Técnico.

 

18.2. Não serão aceitos PREÇOS IRRISÓRIOS E/OU INEXEQUÍVEIS, cabendo ao IGESDF a faculdade de
promover verificações, através de pedido de esclarecimentos, apresentação de documentações complementares ou
por meio de diligências.

18.3. Considerar-se-á que são POTENCIALMENTE INEXEQUÍVEIS aquelas propostas que inviabilizem a
execução do CONTRATO, por apresentarem preços que não reflitam os custos dos insumos necessários e tributos
incidentes, em bases de mercado. Havendo indício de inexequibilidade da proposta, será instaurada diligência para
que o interessado ofertante da proposta possa comprovar sua exequibilidade.

18.4. São exemplos de documentações complementares que poderão ser solicitadas dos interessados,
provisoriamente classificados em primeiro lugar para comprovar a exequibilidade dos preços ofertados: CONTRATO(S)
e FATURA(S) com objeto e preços compa�veis aos ofertados pelo interessado para a presente contratação,
acompanhado(s) de notas fiscais e declaração(ões) do CONTRATANTE que comprovem a execução sa�sfatória de
objeto compa�vel com o da pretensão contratual.

 

19. HABILITAÇÕES DA EMPRESA

19.1. O Fornecedor deverá apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal, jurídica e técnica,
conforme relacionados abaixo: 
Referentes às Regularidades Fiscais:

a) CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

b) União – Cer�dão Nega�va de regularidade com a Fazenda Federal, mediante cer�dão conjunta
nega�va de débitos, ou posi�va com efeitos de nega�va, rela�vos aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

c) CNDT – Cer�dão Nega�va de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho,
mediante Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, ou cer�dão posi�va com efeitos de nega�va;

d) FGTS – Cer�dão Nega�va de regularidade rela�va ao Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço,
mediante Cer�ficado de Regularidade;

e) Cer�dão Nega�va de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital da sede do
fornecedor;

f) CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, man�do pela Controladoria Geral da
União;
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g) CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do do
pelo Conselho Nacional de Jus�ça e TCU – Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União; e

h) Cer�dão Nega�va de Falência ou Concordata (art.192,Leinº11.101/2005), Recuperação Judicial ou
Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Jus�ça Comum, Jus�ça Federal e Jus�ça
do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa �sica ou jurídica.

 

19.2. Referentes à Habilitação Jurídica:

a) Cópia da Cédula de iden�dade, quando se tratar de empresa Pessoa Física;

b) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

c) 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 respec�va;

d) Documento comprobatório auten�cado de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH,
carteira de iden�dade, registro profissional ou outro);

e) No caso de sociedades por ações: Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;

f) No caso de sociedades civis: inscrição do Ato cons�tu�vo e alterações subsequentes no Registro civil
das Pessoas Jurídicas, prova de diretoria em exercício; acompanhada de prova de diretoria em exercício;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o
exigir; e

h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, o
documento de cons�tuição da empresa, acompanhado da (s) úl�ma (s) alteração (ões) referente (s) à natureza da
a�vidade comercial e à administração da empresa, ou a úl�ma alteração consolidada.

 

19.3. Quanto à Representação:

a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento par�cular ou público, com poderes
para pra�car os atos per�nentes da Seleção de Fornecedores;

b) Na hipótese de procuração por instrumento par�cular, deverá vir acompanhada do documento
cons�tu�vo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade/competência do
outorgante para cons�tuir mandatário; e

c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento comprobatório
auten�cado reconhecido nacionalmente(CNH, carteira de iden�dade, registro profissional ou outro), assim como do
sócio outorgante.

 

19.4. Referentes à Habilitação Técnica:

19.4.1. Para efeito de qualificação técnica, o interessado deve demonstrar sua ap�dão e capacidade técnico-
operacional mínima adequada para a execução do OBJETO pretendido mediante comprovação de prestação bem-
sucedida de serviços em caracterís�cas e quan�dades compa�veis com o da presente neste Elemento Técnico,
mediante apresentação de um ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA que deverão comprovar o
atendimento aos seguintes requisitos mínimos: 
 

a) Experiência de no mínimo, 5.000 (cinco mil e quinhentas) horas em a�vidades de apoio técnico e
especializado a gestão de infraestrutura, sistemas operacionais, aplicações, armazenamento e recuperação de dados
e segurança da informação (e/ou a�vidades diretamente correlacionadas) - no inters�cio máximo de 12 (doze) meses
consecu�vos.

b) Experiência em análise e monitoramento de riscos de segurança segundo a norma NBR IS0/IEC
17799 e em gestão de segurança, contemplando experiência na definição e implementação de polí�ca de segurança,
análise de vulnerabilidades do ambiente e elaboração de plano de con�nuidade de negócio (PCN);

c) Experiência na implementação, disseminação e revisão da Polí�ca de Segurança da Informação e em
revisão das Normas do Plano de Segurança de Informação e Comunicação - POSIC;
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d) Experiência na elaboração dos artefatos, documentos ou normas relacionadas ao planejamento
estratégico de TIC, incluindo os Planos Estratégico de TIC (PETIC) e Diretor de TIC (PDTIC), apoio à implantação de
melhores prá�cas relacionadas com Gestão de TI, apoio metodológico e operacional na condução das etapas do ciclo
de elaboração da estratégia de TIC e elaboração, gestão e automação de processos.

e) Experiência na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), contemplando a avaliação
(assessment), plano de ação, elaboração e implementação e a conscien�zação sobre os aspectos da LGPD, e
experiência no mapeamento de itens de segurança da informação, no mapeamento do ciclo de vida dos dados e na
iden�ficação de polí�ca de auditorias internas (compliance), de polí�ca de backup e de polí�ca de classificação da
Informação.

f) Experiência na implantação, configuração, parametrização e operação de solução ITSM,
contemplando o desenho, validação e implantação dos processos de: Gerenciamento de Por�ólio, Gerenciamento de
Incidentes, Cumprimento de Requisições, Gerenciamento de nível de serviço, gerenciamento de a�vos e
configuração, Gerenciamento de mudança e liberação, Gerenciamento de Problema, Gerenciamento de Eventos e
Gerenciamento de disponibilidade, conforme as prá�cas preconizadas pelo modelo ITIL.

g) Experiência em gestão e documentação de projetos seguindo as normas do PMBoK (Project
Management Body of Knowledge - ins�tuído pelo PMI -Project Management Ins�tute), desenho e customização de
fluxos de trabalho aderentes ao modelo ITIL , análise de documentação, levantamento, mapeamento e automação de
fluxos e processos de trabalho com uso da metodologia BPM e notação BPMN. 
h) Experiência na disponibilização, adequação, implantação de processos automa�zados com u�lização de
componentes tecnológicos de Inteligência Ar�ficial (IA), contemplando experiência no desenvolvimento de soluções
em computação cogni�va/inteligência ar�ficial;

i) Experiência em Governança de TI envolvendo diagnós�co de maturidade (iden�ficação do grau de
maturidade), análise de obje�vos estratégicos, análise de viabilidade, aderência ao negócio, análise de riscos, matriz
de relação entre os processos de TI e os obje�vos do negócio segundo as melhores prá�cas do ITIL V3ou superior,
COBIT e ISO 20.000 e ISO 38.500 incluindo desenho, auditoria, avaliação da maturidade eimplantação de processos;

j) Experiência em desenvolvimento de so�ware u�lizando metodologias de gestão de projetos em
conformidade com as melhores prá�cas de mercado (tradicionais e ágeis) e experiência no uso de metodologia ágil
com aplicação de User Experience (UX);

k) Experiência na criação e revisão de polí�cas de Backup; 
 

19.5. Com o obje�vo de aferir a experiência do fornecedor na execução dos serviços de forma integrada, não
será permi�da a soma qualita�va de Atestados de Capacidade Técnica requisitados, ou seja, soma de �pos de
serviços. Somente será permi�da a soma de Atestados de Capacidade Técnica para demonstração quan�ta�va do
total de parque de informá�ca suportado e quan�dade de atendimentos.

19.6. Visando garan�r a razoabilidade e a ampliação da compe��vidade do certame serão admi�dos
atestados em outras unidades de medida (tais como HST, UST, UAT, entre outras), desde que demonstrada e
comprovada a correlação entre a métrica e a quan�dade de horas de trabalho empreendidas na execução contratual,
resultando no inequívoco atendimento à exigência mínima acima descrita. Assim como poderão ser aceitos
ATESTADOS cujas a�vidades executadas não estejam listadas de forma idên�ca àquelas acima previstas – desde que o
objeto da contratação e os serviços executados sejam compa�veis com o da presente contratação, devendo tal
compa�bilidade restar suficientemente clara nos ATESTADOS e/ou nos seus documentos complementares.

19.7. O(s) atestado(s) apresentado(s) deve(m) cobrir período ininterrupto de 12 (doze) meses para que fique
demonstrada a efe�vidade da CONTRATADA na prestação de a�vidades por período razoável, excepcionalmente
serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica com período inferior desde que demonstrado Contratação por período
inferior.

19.8. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento contratual, o IGESDF
poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias auten�cadas ou os originais da documentação exigida neste
elemento técnico

 

20. VIGÊNCIA

20.1. O registro de preço terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, no máximo uma vez, por igual período, desde que pesquisa de mercado demostre que o
preço se mantem vantajoso, conforme preconiza o art. 15, do Regulamento Próprio de Compras e Contratação do
Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde IGESDF.
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20.2. O contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, por acordo entre as partes, mediante a Termo Adi�vo e não poderá ultrapassar o limite máximo de 60
(sessenta) meses, conforme preconiza o parágrafo único, do art. 29, do Regulamento Próprio de Compras e
Contratação do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde IGESDF.

20.3. A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento da garan�a mínima de 24 (vinte e
quatro) meses do(s) sistema(s), contados a par�r da data do termo de recebimento defini�vo do objeto.

 

21. DO REAJUSTE DE PREÇOS

21.1. Dentro do prazo de vigência do CONTRATO – mediante solicitação da CONTRATADA e por intermédio
de APOSTILAMENTO – os preços contratados poderão sofrer REAJUSTE após o interregno de 01 (um) ano,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, mediante aplicação do
Índice de Custos de Tecnologia da Informação – ICTI, man�do pela Fundação Ins�tuto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA (h�p://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/ic�/).

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

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

 

22. OBRIGAÇÕES DA CONTRA

22.1. 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 do fornecimento.

22.2. Ao emi�r a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do serviço, conforme descrição
dos itens 8, 9 e 10 deste documento.

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

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

22.5. Fornecer o(s) serviço(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no item 5.

22.6. Garan�r a boa qualidade do(s) serviço(s) prestado(s).

22.7. Os serviços deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento.

22.8. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Elemento Técnico, tais como impostos, taxas,
contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem
qualquer ônus adicional ao IGESDF.

22.9. Comunicar à equipe de fiscalização do contrato, formalmente, quando verificar quaisquer condições
inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do
contrato.

22.10. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela equipe de fiscalização do contrato.

22.11. Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes ou
seus prepostos venham porventura ocasionar ao IGESDF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a
execução dos serviços, devendo, nesses casos, o IHB abater o valor correspondente dos pagamentos devidos.

22.12. Responsabilizar-se pelo ônus decorrente de todas as reclamações e/ou ações judiciais ou extrajudiciais,
por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra o IGESDF, procedentes da prestação
dos serviços do objeto desta contratação.
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22.13. 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 seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do IGESDF.

22.14. Responsabilizar-se pelo credenciamento e descredenciamento de acesso às dependências do IGESDF,
assumindo quaisquer prejuízos porventura causados por seus profissionais;

22.15. Alocar profissionais devidamente uniformizados, iden�ficados, com crachá indicando nome e função, e
equipados com equipamentos de proteção individuais previstos pelas normas de higiene e segurança do trabalho;

22.16. Fornecer todos os materiais necessários à perfeita instalação, execução e funcionamento de suas
a�vidades, quando exercidas remotamente;

22.17. Informar e solicitar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o descredenciamento dos
profissionais desvinculados da prestação de serviços com o IGESDF;

22.18. Instruir seus empregados quanto à obrigatoriedade de acatar as normas internas do IGESDF.

22.19. Subs�tuir de imediato, qualquer profissional cuja conduta seja considerada inconveniente pelo IGESDF.

22.20. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigida no
Ato Convocatório, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições
federais e outras legalmente exigíveis.

22.21. Manter durante a vigência contratual informações atualizadas quanto ao endereço, razão social e
contatos.

22.22. Atender às solicitações do IGESDF, de acordo com as especificações técnicas, procedimentos de
controle administra�vo e cronogramas �sicos que venham a ser estabelecidos, ou quaisquer outras solicitações
inerentes ao objeto do elemento técnico;

22.23. Refazer, por sua conta, os serviços rejeitados pelo IGESDF.

22.24. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo IGESDF quanto à execução das
a�vidades previstas.

22.25. Proibir a veiculação de publicidade ou qualquer outra informação acerca do objeto do contrato, salvo
se houver prévia autorização da administração do IGESDF.

22.26. Executar os serviços por intermédio de profissionais qualificados, com experiência e conhecimento
compa�veis com os serviços a serem realizados, apresentando, quando solicitado pelo IGESDF, as comprovações
necessárias.

22.27. Submeter as decisões e os documentos técnicos dos projetos à aprovação da área de TI do IGESDF.

22.28. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência
social e normas regulamentadoras da medicina e segurança do trabalho.

22.29. Adequar os seus recursos humanos e materiais visando atender às demandas solicitadas pelo IGESDF
na medida em que não existe compromisso na distribuição uniforme das demandas ao longo do contrato.

22.30. Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados
referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

22.31. Entregar ao IGESDF todos os arquivos, versões finais de documentos e quaisquer outros artefatos
produzidos ao final do contrato. A ausência de qualquer item acarretará aplicação das sanções administra�vas.

22.32. Assinar o contrato o contrato em até cinco dias úteis a par�r da convocação do IGESDF.

 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços contratados.

23.2. Não pra�car atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

a) 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; 

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

c) 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.
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23.3. Autorizar o pessoal da CONTRATADA, acesso aos locais de serviços desde que observadas às normas de
segurança do IGESDF. Rejeitar no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as obrigações assumidas
pela Contratada;

23.4. Fornecer por escrito (ou por outro meio hábil ajustado entre as partes) as informações necessárias
para o desenvolvimento dos serviços objeto do CONTRATO;

23.5. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

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

23.7. 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;

 

ETAPA PRAZO RESPONSÁVEL

Reunião Inicial -
Apresentação do Projeto de
Implementação

Até 03 (três) dias
úteis após a
assinatura do
contrato

CONTRATANTE
e
CONTRATADA

Iniciar a Execução do
Contrato

Até 05 (cinco) dias
úteis após a
assinatura do
contrato

 CONTRATADA

Apresentar documentos da
Equipe a ser habilitada para
prestação do serviço

Até 03 (três) dias
úteis após a
assinatura do
contrato

 CONTRATADA

Aprestar Equipe para inicio
de prestação de serviço

Até 05 (cinco) dias
úteis após a
assinatura do
contrato

 CONTRATADA

 

23.8. Não transferir à CONTRATADA a responsabilidade para realização de atos administra�vos ou a tomada
de decisão.

23.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(es) especialmente designado(s),
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;

23.10. 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;

23.11. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Elemento Técnico;

23.12. Garan�r o contraditório e ampla defesa.

23.13. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições estabelecidas deste Elemento Técnico.

23.14. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura
a efe�va execução do objeto.

23.15. No�ficar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução da entrega dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias.

23.16. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
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23.17. Fornecer todos os subsídios necessários ao desempenho da a�vidade da CONTRATADA, encaminhando
os documentos necessários à adequada realização dos serviços.

23.18. Fornecer espaço �sico, infraestrutura, mobiliário e equipamentos para equipe da CONTRATADA que
prestará serviço presencial.

 

24. DO PREPOSTO DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA deverá indicar PREPOSTO, que será responsável por acompanhar a execução do
CONTRATO e atuar como interlocutor administra�vo principal junto ao CONTRATANTE incumbido de receber,
diligenciar, encaminhar e responder às questões legais e administra�vas referentes à execução contratual. Por tratar-
se de serviço de caráter eminentemente técnico, esse profissional deverá possuir formação em Nível Superior
(Graduação) na área de Tecnologia da Informação (ou áreas correlatas), em ins�tuição regularmente habilitada, e
experiência mínima de 05 (cinco) anos em acompanhamento de contratos públicos de objetos compa�veis com os da
presente contratação.

 

25. PRAZO E ENTREGAS

25.1. As entregas deverão respeitar os prazos previstos na Ordem de Serviço

 

26. FISCALIZAÇÃO

26.1. A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela Gerência de Infraestrutura de TI do
IGESDF.

26.2. A CONTRATADA deverá entregar todos os relatórios mensais de fiscalização e demais documentos no
mês subsequente para apuração da qualidade e quan�dade dos serviços prestados.

26.3. O IGESDF poderá solicitar, quando necessário, relatórios sobre o andamento das a�vidades, ficando a
CONTRATADA obrigada a apresentá-los após solicitação formal.

26.4. O atesto para pagamento será feito mediante a comprovação dos serviços prestados, com base nos
relatórios de Faturamento e Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

 

27. PAGAMENTO

27.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, por meio de depósito bancário em conta corrente,
contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Unidade responsável.

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

 

28. PENALIDAES

28.1. 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 Ins�tuto.

 

28.2. O atraso injus�ficado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, será considerado como
inexecução total do objeto, devendo o instrumento respec�vo ser rescindido, salvo razões de interesse público
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente do HB ou IGES
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29. LOCAL E DATA

Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021.

Iden�ficação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 02/2021.

 

 

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável, APROVO e AUTORIZO o presente Elemento
Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

 

 

 

 

Thiago de Lacerda Chaves

Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

00004166

 

 

Severino Ferreira da Silva Neto

Gerente de Sistema da Informação

00000059

 

Dickson dos Santos Gomes

Superintendente Operacional da Unidade de Apoio

00004074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ANEXO I 

Ao Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal,

A empresa _______________________________________ (razão social), inscrita no CNPJ sob o
número __________________________, inscrição estadual número______________, sediada no endereço
__________________________________ (citar endereço completo), para fins de par�cipação no presente processo
Seleção de Fornecedores n.º______________, vem pela presente apresentar - em anexo - sua proposta de preços, de
acordo com as exigências do Ato Convocatório supracitado
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PROPOSTA COMERCIAL

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO
ITEM UNIDADE

QTDE
ANUAL DE

HORAS
ESTIMADA

VALOR
(R$)

UNITÁRIO
TOTAL

1 1

Contratação de
empresa
especializada
na prestação
de serviços
técnicos, sob
demanda, para
projetos e
consultorias de
implementação
de novos
serviços para
atender às
necessidades
de Tecnologia
da Informação
e Comunicação
(TIC) da
empresa
Ins�tuto de
Gestão
Estratégica do
Distrito Federal
– IGESDF, com
base nas
melhores
prá�cas de
mercado
difundida pela
ITIL, COBIT,
ISO/IEC 20.000.

HST(PADRÃO) 60.000 R$ R$

VALOR GLOBAL (R$) TOTAL POR EXTENSO?

 

Demais condições:

a) Ao efetuar essa proposta, esta empresa proponente declara ter tomado pleno conhecimento do Ato
Convocatório, Elemento Técnico e dos demais documentos integrantes da presente Seleção de Fornecedores estando
ciente das obrigações das partes e das condições de prestação dos serviços.

b) A PROPONENTE declara ciência de sua obrigação de manter durante toda a vigência do futuro
CONTRATO todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compa�bilidade com as
obrigações assumidas.

c) Esta empresa proponente declara que todas as despesas diretas e indiretas envolvidas no
provimento dos serviços estão incluídas nos valores desta proposta de preços, que possui capacidade técnico-
operacional adequada e que os preços são exequíveis. 
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Local e data: _____________, _____ de ____________de 2021.

 

 

_________________________________________________________

Razão Social e CNPJ da Empresa Proponente

 

 

__________________________________________________________

Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente

 

Prazo de validade da proposta: ._________ (________) dias, contados da data limite es�pulada para a
apresentação.

 

 

31. ANEXO II

 

1) Sistema de Gestão Hospitalar:

a) Ferramenta u�lizada pelo IGESDF para Gestão Hospitalar. Compete a equipe de infraestrutura
garan�r a disponibilidade dos servidores virtuais. Compete a equipe de sistemas a administração e manutenção dos
serviços.

 

2) Sistema de Radiologia:

a) Ferramenta u�lizada pelo IGESDF para gerenciamento e armazenamento de imagens de exames
radiológicos, RIS e PACS.

b) Compete a equipe de infraestrutura garan�r a comunicação rede LAN para o servidor. Compete a
equipe de TI de órgão externo a administração dos serviços e banco de dados

 

3) Sistema Eletrônico de Informações:

a) Ferramenta u�lizada pelo IGESDF para gestão eletrônica de processos e informações. Compete a
equipe de infraestrutura garan�r a comunicação do servidores virtuais e administração do Domínio. Compete a
equipe de TI de órgão externo a administração dos serviços e banco de dados.

 

4) Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM):

a) Solução u�lizada pelo IGESDF para a gestão das demandas e serviços de TIC – Citsmart Enterprise.

 

5) Sistemas de Gestão de Pessoas:

a) Ferramentas u�lizadas pelo IGESDF para gestão de registro de ponto eletrônico e folha de
pagamento. Compete a equipe de infraestrutura garan�r a disponibilidade dos servidores virtuais, bem como a
comunicação entre os servidores e os equipamentos a a�vos para registro de ponto.

 

6) Sistemas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal:

a) As Ferramentas são u�lizadas pelos servidores do IGESDF (Trakcare, Forponto, SISREG, SISLEITOS,
SISMATERIAS, SISREF etc..)
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b) Compete a equipe de infraestrutura garan�r a comunicação rede LAN para o servidor. Compete a
equipe de TI de órgão externo a administração dos serviços e banco de dados

 

7) Portal Internet IGESDF:

a) O portal internet do IGESDF é u�lizado para acesso externo.

b) Ferramenta de Intranet do IGESDF. A sustentação e comunicação do servidor é de responsabilidade
da Gerência de Infraestrutura, sendo a administração do serviço da Gerência de Sistemas

 

8) Intranet IGESDF:

a) Ferramenta de Intranet do IGESDF. A sustentação e comunicação do servidor é de responsabilidade
da Gerência de Infraestrutura, sendo a administração do serviçoda Gerência de Sistemas

 

32. ANEXO III – ORDEM SERVIÇO

 

ORDEM DE SERVIÇO

 

Por intermédio da Ordem de Serviço será solicitado formalmente à Contratada a prestação de serviço

 

IDENTIFICAÇÃO

OS Nº: __/20____

Contrato N°: _____/20_____

Contratada: .

Data da Emissão: ____/____/____

Área Requisitante do
Serviço: _____/IGESDF

Usuário Solicitante:  

E-mail: __________@igesdf.org.br

Telefone: (61) 3550-8900   RAMAL: 9236

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, sob demanda,
para projetos e consultorias de implementação de novos serviços para atender às
necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da empresa Instituto de
Gestão Estratégica do Distrito Federal – IGESDF, com base nas melhores práticas de mercado
difundida pela ITIL, COBIT, ISO/IEC 20.000 e conforme especificações técnicas e condições
de execução discriminadas no presente elemento técnico nº______
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PROPOSTA COMERCIAL

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QTDE DE HORAS
ESTIMADA

VALOR (R$)
UNITÁRIO TOTAL

1 1

Contratação de empresa
especializada na prestação
de serviços técnicos, sob
demanda, para projetos e
consultorias de
implementação de novos
serviços para atender às
necessidades de Tecnologia
da Informação e
Comunicação (TIC) da
empresa Instituto de
Gestão Estratégica do
Distrito Federal – IGESDF,
com base nas melhores
práticas de mercado
difundida pela ITIL,
COBIT, ISO/IEC 20.000.

HST(PADRÃO)

Utilizado_______ horas
do Quantitativo de
60.000 horas estimadas
no contrato

R$ R$

VALOR GLOBAL (R$) TOTAL POR EXTENSO?

 

ARTEFATOS / PRODUTOS

A serem gerados e/ou atualizados

·Entregar o termo de encerramento do projeto;

·Emissão de relatórios sobre as atividades, bem com toda a documentação detalhada referente a atividade executada;

·Entregar o termo de encerramento do projeto.

 

CIÊNCIA

CONTRATANTE

Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

 Brasília, ____ de _______ de 20___

 

Nome:

Cargo:

Matrícula:

 Brasília, ____ de _______ de 20___

 

Nome:

Cargo:

Matrícula:

CONTRATADA

Brasília, ____ de ________ de 20___ 
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Gestor de Contratos

 

 

33. ANEXO IV

 

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:

 

 

A _____________________________, doravante referida simplesmente como CONTRATADA, inscrita
no CNPJ/MF sob o número ____________________________, com endereço
____________________________________, neste ato representado pelo ________________________________,
nos termos do Contrato Nº ______/20______, compromete-se a observar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, em conformidade com as cláusulas que seguem:

 

1 - DO OBJETO

 

O objeto deste TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO é a necessária e adequada proteção às informações confidenciais fornecidas à CONTRATADA para que
possa desenvolver as a�vidades contempladas especificamente no Contrato nº ____.

1.1 - As es�pulações constantes neste TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO se aplicam a toda e qualquer informação revelada à CONTRATADA.

1.2 - A CONTRATADA reconhece que, em razão da prestação de serviços, tem acesso a informações que
pertencem ao IGESDF, doravante referido simplesmente como IGESDF, que devem ser tratadas como sigilosas.

 

2 - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

 

Deve ser considerada confidencial toda e qualquer informação observada ou revelada, por qualquer
meio, em decorrência da execução do contrato, contendo ela ou não a expressão confidencial.

2.1 O termo “Informação” abrange toda informação por qualquer modo apresentada ou observada,
tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: diagramas de redes, fluxogramas, processos, projetos,
ambiente �sico e lógico, topologia de redes, configurações de equipamentos, entre outras a que, diretamente ou
através de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, venha a CONTRATADA ter acesso durante ou em
razão da execução do contrato celebrado.

2.2 - Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, a CONTRATADA
deverá mantê-la sob sigilo até que seja autorizada expressamente pelo representante legal do IGESDF, referido no
Contrato, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa do IGESDF poderá ser
interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

 

3 - DOS LIMITES DA CONFIDENCIALIDADE

 

As es�pulações e obrigações constantes do presente instrumento não serão aplicadas a nenhuma
informação que:

I - seja comprovadamente de conhecimento público no momento da revelação, exceto se este fato
decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;

II - já esteja em poder da CONTRATADA, como resultado de sua própria pesquisa, contanto que a
CONTRATADA possa comprovar referido fato; ou
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III - tenha sido comprovada e legi�mamente recebida de terceiros, estranhos à relação contratual,
contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato.

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES

 

A CONTRATADA se obriga a manter sigilo de toda e qualquer informação definida neste TERMO DE
COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO como confidencial, u�lizando-as
exclusivamente para os propósitos do contrato.

4.1 - A CONTRATADA determinará a observância deste TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO
DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que
estejam direta ou indiretamente envolvidos com a execução do contrato.

4.2 - A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente ao IGESDF qualquer violação das regras de
sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem
como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

4.3 - Compromete-se, ainda, a CONTRATADA a não revelar, reproduzir ou u�lizar, bem como não
permi�r que seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço revelem, reproduzam ou u�lizem, em hipótese
alguma, as informações referidas no presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO como confidenciais, ressalvadas situações previstas no contrato e neste TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE.

4.4 - A CONTRATADA deve cuidar para que as informações consideradas confidenciais nos termos do
presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO fiquem restritas
ao conhecimento dos empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam diretamente envolvidos nas
discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cien�ficá-los da existência deste TERMO DE COMPROMISSO DE
MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO e da natureza confidencial das informações.

 

5 - DO RETORNO DAS INFORMAÇÕES

 

A CONTRATADA devolverá imediatamente ao IGESDF, ao término do Contrato, todo e qualquer
material de propriedade desta, inclusive registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados,
usados ou mandos sob seu controle ou posse, bem como de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço,
assumindo o compromisso de não u�lizar qualquer informação considerada confidencial, nos termos do presente
TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, a que teve acesso em
decorrência do vínculo contratual com o IGESDF.

 

6 - DO DESCUMPRIMENTO

O descumprimento de qualquer cláusula deste TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO
SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO acarretará a responsabilidade civil e criminal e administrava, conforme
previsto na legislação.

 

7 - DA VIGÊNCIA

Tendo em vista o princípio da boa-fé obje�va, permanece em vigor o dever de sigilo, tratado no
presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, após o término
do Contrato.

 

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO, assim como as dúvidas surgidas em decorrência da sua execução, serão resolvidos pelo IGESDF. Por
estar de acordo, a CONTRATADA, por meio de seu representante, firma o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
MANUTENÇÃO DO SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, lavrando em duas vias de igual teor e forma.
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Local e data: _____________, _____ de ____________de 20_____.

 

 

_________________________________________________________

Razão Social e CNPJ da Empresa Proponente

 

 

__________________________________________________________

Identificação e Assinatura do Representante Legal da CONTRATADA
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