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1. Objeto 

 

Contratação de serviços técnicos especializados para a avaliação do nível atual 

de maturidade em Governança de Informação e Tecnologia baseado nos 40 

processos de referência de governança e gestão de I&T do COBIT®2019; apoio 

na construção, implementação e monitoramento do plano de elevação da 

maturidade de governança de I&T, apoio na elaboração do Plano Estratégico de 

I&T, apoio na elaboração, implementação e monitoramento do Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação.  

Apoio na implementação de métodos e processos de gestão, segurança da 

informação e governança. Elaboração de indicadores, normas, metodologias e 

procedimentos.   

Os serviços deverão guardar conformidade com as recomendações do SISP, 

TCU, GSI-PR e CGU. Deverão seguir as melhores práticas de mercado como 

Normas ISO (27001, 27701, 27005, 22331, 38.500, 20.000 e demais pertinentes) 

e Frameworks amplamente utilizados (ITIL, LeanIT, ERM, Agile, Kanban, BPM, 

TOGAF e outros pertinentes à qualidade dos produtos). 

 

2. Justificativa da contratação 

 

Preliminarmente, cumpre destacar que o Ministério da Saúde tem reconhecida 

relevância na estrutura administrativa federal. O papel de protagonista nas 

recentes crises de saúde atesta a necessidade imediata e imperativa de dispor 

de uma estrutura de governança corporativa de informação e tecnologia 

moderna, atual e de encontro aos seus objetivos estratégicos.  

Concorrente aos fatos sociais, o Ministério da Saúde reestruturou recentemente 

o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Dados e 

Informações Estratégicas em Saúde - DEMAS. Foram criados três 

coordenações-gerais. A Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação de 

Intervenções em Saúde – CGMA, tendo como subordinada a Coordenação de 

Análise e Acompanhamento de Indicadores em Saúde – COIND. A Coordenação- 

Geral de Gestão da Informação Estratégica em Saúde – CGGIE, e a 

Coordenação-Geral de Disseminação e Integração de Dados e Informações em 

Saúde – CGDID, tendo como subordinada a Coordenação de Dados Abertos e 

Análise Prospectiva em Saúde – CODAPROS. 

Criadas as áreas, estabelecidas as responsabilidades, necessitamos endereçar 

as estruturas de governança e gestão para que todas levem à termo suas metas 

e objetivos.  

Imprescindível, desta forma a adequação aos modelos propostos pelo SISP, 

Órgãos de controle e conformidade da administração pública federal – APF. 

Os serviços a serem contratados se encontram previstos na atual legislação, 

sendo suportados pelo Catálogo de Serviços, elaborado em mantido pelo posrtal 

de compras do Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/compras/pt-

br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada/planilha-catmat-catser. Atualizado 

em 22/08/2022, consulta em 23/08/2022. 

 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada/planilha-catmat-catser
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada/planilha-catmat-catser
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CATSER 

Tipo Grupo 
Grupo 

Serviços 
Classe 

Descrição 
Classe 

Código Serviço 

Serviço 173 
Serviços de 
Consultoria 

em TIC 
1731 

Serviços de 
Consultoria em 

TIC 
21148 

Consultoria e 
Assessoria - TIC 

Serviço 173 
Serviços de 
Consultoria 

em TIC 
1731 

Serviços de 
Consultoria em 

TIC 
27332 

Serviços de 
Consultoria em TIC 

Serviço 173 
Serviços de 
Consultoria 

em TIC 
1731 

Serviços de 
Consultoria em 

TIC 
27340 

Serviços de 
Consultoria em 

Segurança de TIC 

 

3. Alinhamento Estratégico 

 

A aprovação do Planejamento Estratégico Institucional do MS deu-se com a 

publicação da portaria GM/MS nº 307, de 22 de fevereiro de 2021. Podendo ser 

visualizada no link https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-307-

de-22-de-fevereiro-de-2021-304711628 , acesso de 22/08/2022. 

Esta contratação encontra alinhamento estratégico conforme descrito a seguir: 

 

Alinhamento ao PEI/MS 2020-2023 
OE17  Aprimorar a 

governança e a 
integridade 
institucionais 

Colocar em prática medidas de liderança, estratégia e 
controles para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, 
incluindo ações preventivas que promovam a 
integridade do SUS, prevenindo fraudes, corrupção e 
desvios éticos 

OE18 Desenvolver a 
gestão da 
informação e do 
conhecimento 

Deter, dominar, armazenar e disseminar 
conhecimentos críticos a respeito dos assuntos de 
saúde, dos processos de trabalho do Ministério. 
Envolve a adoção de práticas de gestão que envolvam 
as rotinas da organização e os sistemas de gestão da 
informação utilizados, para tornar o conhecimento 
uma ferramenta técnica e de tomada de decisão 
disponível e acessível aos servidores e lideranças do 
órgão. 

OE20 Integrar 
sistemas e 
tecnologias 
com foco na 
transformação 
digital 

Implementar soluções tecnológicas inovadoras com 
objetivo de integrar os sistemas de informações em 
saúde, permitindo o compartilhamento de dados e 
informações fidedignas e tempestivas. Deve-se 
considerar a padronização de um conjunto de dados e 
informações mínimos a fim de garantir uniformização 
da alimentação dos dados por diversos pontos da 
rede de atendimento à saúde. 

 

O alinhamento ao PDTIC não é viável, pois a criação do DEMAS se deu em 2022. 

Um dos objetivos desta contratação é a elaboração do PDTIC 2023/2027 e seu 

alinhamento ao PAC 2023. 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-307-de-22-de-fevereiro-de-2021-304711628
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-307-de-22-de-fevereiro-de-2021-304711628
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4. Motivação da contratação 

 

A implementação da Governança Corporativa de Informação e Tecnologia – 

GCIT numa organização de grande porte não pode ser assegurada somente por 

normativa. Ela exige um esforço envolvendo todos os setores da organização 

com um acompanhamento e gerenciamento centralizado. A GCIT perpassa a 

estrutura organizacional da empresa e visa prover, na esfera de órgão 

governamental, serviços melhores para o cidadão, nos aspectos de prazo, 

confiabilidade, qualidade e segurança. 

O DEMAS tem a responsabilidade de conduzir essa frente e atua 

constantemente para consolidar a implantação da Governança Corporativa de 

Informação e Tecnologia. 

Portanto, torna-se absolutamente necessário para a consolidação desta 

disciplina um apoio externo pelos seguintes motivos:  

• O MS sofre de uma carência de mão de obra especializada para 

implementar a Governança Corporativa de Informação e Tecnologia.  

• Necessidade de implantação da gestão de riscos dos objetivos 

estratégicos com vista ao seu alcance.  

• A quarta revolução ou digitalização trouxe, em um tempo 

extremamente curto, mudanças significativas no desempenho dos 

profissionais que atuam em qualquer tipo de organização. Como 

consequência, a estrutura organizacional do MS/DEMAS tem que ser 

revisitada, visto ao surgimento de novos perfis profissionais bem 

como novas atividades. 

• Necessidade de mapeamento de processos de trabalho, que 

proporciona diversos benefícios para uma organização. Pode-se citar: 

a otimização de recursos, seja humano, seja financeiro. a melhoria de 

qualidade dos produtos/serviços. Uma maior segurança. uma 

obrigação de documentar a forma de trabalhar etc.  

• O quadro reduzido de pessoal e o excessivo volume de trabalho 

exigem deles muita dedicação e foco para que consigam realizar 

suas atribuições e responsabilidades. 

• Dar publicidade, tanto internamente quanto para a sociedade, a 

demonstrando o acompanhamento da sua estratégia bem como de 

seus projetos e das ações de gestão e governança. Tal iniciativa se 

tornará um instrumento poderoso para a prestação de contas.  

   

Hoje, o MS/DEMAS não possui processos mapeados e documentados seguindo 

metodologia própria e oriundos de diversos setores. Mas, para atingir a 

excelência dos serviços prestados apenas será possível quando, pelo menos os 

processos forem mapeados. Porém, essa meta é impossível de ser atingida com 

o quadro próprio. 

 

5. Benefícios 
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Com a contratação de Serviços Especializados em Governança Corporativa de 

Informação e Tecnologia, os benefícios serão os seguintes: 

 

• Atender as novas demandas relativas à entrada em vigor da Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), bem como às crescentes demandas de 

governança de TIC, relacionadas à gestão de Riscos e 

Conformidade às normatizações, legislações correlacionadas e 

exigências dos órgãos de controle;   

• Aumentar a capacidade de atendimento às demandas do portfólio 

estratégico de TIC do MS/DEMAS, para a gestão dos programas e 

projetos do PETIC e do PDTIC incluindo as novas demandas 

oriundas das atribuições recebidas por meio da Lei 14.026/20;   

• Atender à crescente necessidade de mensurar e divulgar as 

metas e os indicadores de TIC, alinhadas com as necessidades 

estratégicas da instituição e respostas à sociedade;   

• Acompanhar as atividades de apoio à conformidade e ao 

monitoramento e avaliação de desempenho dos serviços que 

foram executados por outras prestadoras de serviços de TIC ou 

parceiras. 

• Dispor de Mão de Obra Especializada para implementar a GCIT.  

• Possibilitar, na Gestão de Riscos, dar respostas mais eficazes 

tanto às ameaças quanto às oportunidades com vista ao alcance 

dos Objetivos Estratégicos.  

• A atualização e melhoria da estrutura organizacional, com maior 

integração e integridade dos processos da Cadeia de Valor, 

possibilitará o atendimento, dentre outras coisas, quanto a:  

• melhor alinhamento entre a matriz funcional e projetizada. 

• redução de retrabalhos e trabalhos em duplicidade. 

• otimização no uso da força de trabalho e conhecimento com 

redução dos custos operacionais. 

• melhor definição dos limites de competências. 

• ajustar ao quanto definido pelo SISP para estrutura 

administrativa dos Tribunais.  

• melhor clareza em relação às entregas de cada 

macroprocesso.  

• maior celeridade sistêmica dos fluxos intra e inter processos. 

• maior controle das alterações de fluxos de processo gerando 

maior transparência e comunicação. 

• maior conhecimento e possibilidade de melhoria e 

especialização dos processos da Cadeia de Valor que 

garantam o suporte e a execução à estratégia. 

• implementação das melhores práticas de TIC. 

• apoio na estruturação dos projetos, por meio de dinâmicas 

facilitadas, como Estruturas Libertadoras, Design Thinking, 

CANVAS, dentre outras;   

• apoio na elaboração e acompanhamento do PDTIC; 
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• apoio à execução e ao monitoramento dos projetos, por meio 

da obtenção de informações do andamento dos projetos junto 

aos seus gerentes, mantendo-as atualizadas na plataforma; 

Em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 

materiais e financeiros disponíveis, espera-se com essa contratação os seguintes 

benefícios, entre outros:   

• Dar efetividade na realização, e no monitoramento dos 

trabalhos de priorização, planejamento, execução e 

comunicação dos programas, projetos e ações a serem 

executados, além de garantir a continuidade das ações, 

melhorando o serviço prestado pela área de TIC que suportam 

os processos de negócio do MS/DEMAS;  

• Responder à demanda da instituição, para a utilização de uma 

solução integrada capaz de dotar o MS/DEMAS de 

informações tempestivas para subsidiar a tomada de decisão, 

bem como colocar em prática suas diretrizes estratégicas, 

com alcance de seus objetivos institucionais.   

 

6. Estimativa da demanda 

 

Abaixo apresentamos uma estimativa de consumo mensal. Os serviços serão 

pagos pelo quantitativo de resultados recebidos e atestados como aderentes às 

especificações previstas neste Termo de Referência e detalhados em Ordens de 

Serviço que registrarão os quantitativos a serem executados. O quantitativo total 

de horas/mês não poderá superar 168 horas distribuídas entre os serviços. 

 

ID Descrição CatSer Unidade 
Qtde máx 

mês 

Qtde 
Máxima 

/Ano 

1 
Serviços de Consultoria em 

TIC 
21148 Hora 

168 2016 2 
Serviços de Consultoria em 

TIC 
27332 Hora 

3 
Serviços de Consultoria em 

TIC 
27340 Hora 

 

 

7. Requisitos da Contratação 

 

7.1  Requisitos do negócio 

 

A lista não exaustiva abaixo apresenta as principais atividades que deverão ser 

desempenhadas na execução do objeto: 

1. Apoiar tecnicamente a avaliação e fornecimento de diagnósticos de 

maturidade em governança e gestão de projetos; 

2. Apoiar tecnicamente a adequação da Governança à normas e legislações 

pertinentes; 

3. Apoiar tecnicamente o monitoramento e a fiscalização de metodologias e 

processos de governança; 
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4. Apoiar tecnicamente a elaboração, aperfeiçoamento, implementação e 

avaliação dos instrumentos de governança; 

5. Apoiar tecnicamente a elaboração, atualização, monitoramento, disseminação 

e avaliação do processo de gerenciamento de riscos corporativos e de TIC; 

6. Apoiar tecnicamente a identificação, classificação, registro, monitoramento e 

gestão de riscos corporativos e de TIC;  

7. Apoiar tecnicamente a elaboração, revisão e monitoramento do planejamento 

corporativo e de TIC (Planejamento Estratégico, Plano Diretor, Plano de 

Contratações entre outros);  

8. Apoiar tecnicamente a avaliação a execução do planejamento corporativo e de 

TIC e propor melhorias;  

9. Apoiar tecnicamente a elaboração, mensuração e divulgação de metas e 

indicadores corporativos e de TIC;  

10. Apoiar tecnicamente a criação e implementação de painéis interativos que 

permitam visualizar e comunicar o desempenho institucional com indicadores e 

metas, em plataforma de gestão e integração com demais plataformas de 

automação de processos do MS/DEMAS;  

11. Apoiar tecnicamente a elaboração de relatórios de monitoramento e avaliação 

dos diferentes instrumentos de planejamento corporativos e de TIC.  

12. Apoiar a gestão de portfólio dos principais programas, projetos e ações 

estratégicas;   

13. Apoiar tecnicamente a elaboração, aperfeiçoamento, divulgação, 

monitoramento, manutenção e implantação e avaliação de metodologias de 

gerenciamento de portfólio, projetos e programas corporativos e de TIC;  

14. Apoiar a utilização gestão da ferramenta de gerenciamento de projetos e 

governança corporativa e de TIC;  

15. Apoiar a disseminação e a implementação das metodologias de gestão de 

projetos e programas no MS/DEMAS;  

16. Apoiar tecnicamente a criação e manutenção do Escritório de Projetos e 

Programas, Processos, e de Risco e Governança;  

17. Elabnorar pareceres técnicos referentes à execução de programas e projetos; 

18. Gerenciar programas e projetos; 

19. Apoiar tecnicamente a elaboração de estudos técnicos para avaliação da 

viabilidade e econômica de programas, projetos ou ações, de forma a apoiar a 

decisão de realização, continuidade ou encerramento de determinado projeto ou 

programa novo ou existente; 

20. Apoiar a criação de portfólio ou banco de dados de lições aprendidas em 

projetos, propor e contribuir estratégia de disseminação de lições aprendidas e 

benefícios de programas e projetos e contribuir com a sua implementação; 

21. Apoiar tecnicamente a avaliação de metodologias, processos e ferramentas e 

propor melhorias; 

22. Apoiar tecnicamente a integração de processos, projetos e atividades 

envolvendo diversas áreas;  

23. Apoiar tecnicamente a gestão de processos com foco na inovação, na 

melhoria contínua e na modernização institucional;  

24. Apoiar tecnicamente a inovação de processos baseada na experiência dos 

usuários e demais metodologias de inovação; 

25. Apoiar o processo de transformação organizacional com uso de 

metodologias de leitura, inovação e avaliação sistêmica;  
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26. Promover a adequação dos processos às normas e legislação pertinentes;  

27. Apoiar tecnicamente a definição, mapeamento e monitoramento de 

processos e metodologias;  

28. Apoiar tecnicamente a realização de capacitações e treinamentos sobre a 

LGPD;  

29. Apoiar o planejamento, monitoramento, avaliação e conformidade das 

atividades relacionadas à LGPD;  

30. Apoiar tecnicamente ações de adequação da lei geral de proteção de dados. 

31. Apoiar no planejamento de ações de segurança da informação, transferência 

de conhecimento e conscientização de usuários.  

32. Apoiar na elaboração políticas, processos e estrutura organizacional no 

gerenciamento de dados corporativos.  

33. Apoiar a área de TIC e de governança corporativa na elaboração de respostas 

às solicitações e auditorias realizadas por entidades de controle;  

34. Apoiar tecnicamente a elaboração, aplicação, mensuração e avaliação de 

pesquisas de satisfação de serviços prestados pelo MS/DEMAS e serviços de 

TIC;  

35. Apoiar tecnicamente elaboração, manutenção, revisão e implantação de 

ações de comunicação da governança corporativa e demais ações de TIC;  

36. Apoiar tecnicamente a realização e facilitação de reuniões, apresentações e 

treinamentos;  

37. Realizar treinamentos, capacitações e apresentações referentes aos 

processos de gerenciamento de projetos e governança corporativa e de TIC;  

38. Apoiar no uso de dinâmicas, metodologias e práticas de trabalho colaborativo, 

com a utilização de metodologias ágeis, e ferramentas facilitadoras do processo 

de comunicação, engajamento e cooperação; 

 

7.2 Requisitos Legais 

 

Este Termo de Referência foi elaborado à luz dos seguintes dispositivos legais:   

 

• Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública;  

• Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que constitui, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição de bens e serviços comuns;  

• Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a 

licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de 

bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns 

de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da 

administração pública federal;   

• Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratação 

de bens e serviços de informática e automação pela administração 

pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle 

direto ou indireto da União;  
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• Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015 - Regulamenta o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais 

pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades 

cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e 

obras no âmbito da administração pública federal  

• Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, que dá nova redação a 

dispositivos do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, que 

regulamenta o art. 34 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe 

sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;  

• Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019 – versão 

compilada com as alterações da IN SGD/ME nº 202, de 18 de setembro 

de 2020 que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação - SISP do Poder Executivo Federal;   

• Instrução Normativa SGD/ME nº 2, de 4 de abril de 2019 – versão 

compilada com as alterações da IN SGD/ME nº 90, de 10 de setembro de 

2020 que regulamenta o art. 9º- A do Decreto nº 7.579, de 11 de outubro 

de 2011, e o art. 22, § 10 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 

dispõe sobre a composição e as competências do Colegiado Interno de 

Referencial Técnico; 

• Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 10 de janeiro de 2019, que 

dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e 

soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o 

Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações; 

• Instrução Normativa SEGES/ME nº 10, de 10 de fevereiro de 2020, que 

altera a Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 e estabelece 

regras de funcionamento do SICAF, no âmbito do Poder Executivo 

Federal; 

• Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe 

sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços 

sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional; 

• Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 5 de agosto de 2020, que 

dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de 

pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços 

em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional;   

• Portaria STI/MP nº 20, de 14 de junho 2016, que dispõe sobre 

orientações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação 

no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional;  

• Portaria nº 6.432, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre a aplicação 

do Índice de Custos de Tecnologia da Informação no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá 

outras providências; 
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• Acórdão nº 2027/2019-TCU-Plenário, cujo assunto trata de consolidação 

de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) que teve por objetivo 

avaliar a conformidade das aquisições de Tecnologia da Informação (TI) 

em organizações federais, desde a fase de planejamento até a etapa de 

execução contratual; 

• Acórdão nº 1508/2020-TCU-Plenário, cujo assunto trata de Auditoria 

realizada em 55 (cinquenta e cinco) contratações públicas federais, com 

o objetivo de avaliar, especificamente em aquisições baseadas em 

Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações 

similares, se a execução contratual estaria assegurando critérios 

capazes de aferir pagamentos por resultados a preços razoavelmente 

condizentes. 

• Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, LGPD – Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais e questões relacionadas à governança, segurança e 

proteção de dados pessoais;  

• Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a Estratégia de 

Governo Digital (EGD) para o período de 2020 a 2022; 

• Portaria nº 778-SGD/ME, de 04 de abril de 2019, que dispõe sobre a 

implantação da Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação nos órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação (SISP);  

• Acordão nº 1469/2017 TCU, que faz recomendação de governança 

relacionado a serviços digitais;   

 

7.3 Requisitos de Manutenção 

 

Não se aplicam 

 

7.4 Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade 

 

A CONTRATADA é responsável por fornecer os serviços em conformidade com a 

Política de Segurança da Informação e Comunicação do MS/DEMAS. 

A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e 

informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os 

equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter 

conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer 

pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da 

classificação de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos.  

O Termo de Compromisso e Sigilo de Dados e Informações, contendo 

declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes 

na entidade, a ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA, e 

Declaração de Ciência, a ser assinado por todos os empregados da 

CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação.  

 

 

 

 

7.5 Requisitos Sociais, Ambientais, Culturais e de Sustentabilidade 
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A presente contratação trata de serviços de natureza eminentemente intelectual, 

produzindo artefatos digitais e documentos impressos, não havendo processos 

de extração, fabricação, utilização ou descarte dos produtos ou matérias-primas, 

de modo que não se aplica a adoção de critérios ambientais. No que concerne à 

sustentabilidade, o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, art. 4º, define como 

diretriz de sustentabilidade, dentre outras, “IV – maior geração de empregos, 

preferencialmente com mão de obra local;”, tratando-se este do único requisito 

de sustentabilidade aplicável a esta contratação.  Os produtos gerados em 

função da prestação dos serviços, bem como todas as documentações, deverão 

ser entregues no idioma português do Brasil (pt-BR), com exceção de termos 

técnicos usuais que poderão ser apresentados em língua estrangeira. 

 

7.6 Requisitos de Arquitetura  

 

Não se aplica 

 

7.7 Requisitos de Projeto e Implantação 

 

Não se aplicam 

 

7.8 Requisitos de implantação 

 

Não se aplicam 

 

7.9 Requisitos de garantia 

 

Não se aplicam 

 

7.10 Requisitos de Capacitação 

 

Perfil Requisitos 
Consultor sênior 
em Governança, 
Riscos e 
Conformidade. 

Certificações em Cobit, ITIL, Riscos, Processos e 
Kanban. Experiência em órgãos públicos federais 
superior a 10 anos em projetos de governança, nível 
superior. Qualificações em COBIT 5/2019.  

 

8 Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE 

 

a) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato 

para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos; 

 b) Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço de 

acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência; 

 c) Receber o objeto/serviço fornecido pela CONTRATADA que esteja em 

conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas; 

 d) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 

contratuais cabíveis, quando aplicável; 

e) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos 

prazos preestabelecidos em contrato; 
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f) Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com 

o fornecimento da solução de TIC;   

g) Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os 

diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual 

pertençam à Administração; 

h) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por um representante 

especialmente designado pelo MS/DEMAS, nos termos do art. 67 da Lei nº 

8.666/93;  

i) O representante do MS/DEMAS (Gestor do Contrato) deverá promover o 

registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao 

fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos parágrafos 

1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

j) Transmitir ao preposto da CONTRATADA toda e qualquer demanda necessária 

à execução do contrato; 

k) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, pelos produtos e serviços recebidos, 

após o devido ateste da nota fiscal/fatura, conforme a legislação vigente; 

l) Prestar as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, por 

escrito, para a perfeita execução contratual; e   

m) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, quaisquer ocorrências relacionadas 

com a execução dos serviços. 

 

9 Deveres e responsabilidades da CONTRATADA 

 

a) Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à CONTRATANTE, 

que deverá responder pela fiel execução do contrato; 

b) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de 

Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;  

c) Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou 

empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou 

reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da 

execução dos serviços pela contratante; 

d) Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela 

CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, 

total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida 

necessária; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da 

habilitação; 

f) Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe 

técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e 

qualificados para fornecimento da solução de TIC; 

g) Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de 

fornecimento do objeto contratual durante a execução do contrato; 

h) Não transferir o contrato a outrem, no todo ou em parte; 

i) Ceder à CONTRATANTE, os direitos de propriedade intelectual e direitos 

autorais dos trabalhos desenvolvidos e dos resultados produzidos durante a 

vigência do contrato, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, 

relatórios, especificações, descrições técnicas, dados, esquemas, diagramas 

e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica; 
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j) Não veicular e comercializar os produtos e informações geradas, relativas ao 

objeto da prestação dos serviços, salvo se houver prévia autorização por 

escrito do MS/DEMAS; 

k) Executar o objeto do certame em estreita observância dos ditames 

estabelecido pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD); e 

l) Não fazer uso das informações prestadas pela contratante para fins diversos 

do estrito e absoluto cumprimento do contrato em questão. 

 

10 Subcontratação 

 

Não será admitida a subcontratação 

 

11 Locais de entrega dos serviços 

 

Ministérios da Saúde/DEMAS 

Esplanada dos Ministérios - Bloco G, 4º Andar 

Edifício Sede  

CEP: 70058-900 - Brasília/DF 

 

12 Garantia do produto 

 

Relativo aos produtos entregues e para os quais foram emitidos o Termo de 

Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA deverá assegurar a garantia 

contra defeitos e não conformidades, por um período de 12 (doze) meses 

contados a partir da data de assinatura do respectivo TRD. Esta garantia é válida 

mesmo após o final da vigência do contrato.  

 

13 Sanções Administrativas 

 

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei Nº 8.666/1993, a 

CONTRATADA que:   

I. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

II. ensejar o retardamento da execução do objeto;  

III. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

IV. comportar-se de modo inidôneo; 

V. cometer fraude fiscal;   

 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

II. Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de trinta (30) dias;  

III. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
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IV. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 

V. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

VI. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com 

o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco 

anos;  

VII. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;  

 

14 Vigência do contrato 

O contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 

60 (sessenta) meses, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a 

Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.  A 

prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da 

necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, acompanhada da 

realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade dos preços 

contratados para a Administração.   

15 Reajuste 

 

Após o período de 12 (doze) meses de vigência do contrato, na hipótese de sua 

eventual prorrogação, poderá ser admitido para a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro reajuste de preços, utilizando-se o Índice de Custo da 

Tecnologia da Informação (ICTI), fornecido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), ou, caso esse índice venha a ser extinto, o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

16 Modelo de execução dos serviços 

 

Conforme priorização e orientação do MS/DEMAS os serviços deverão ser 

executados via orientação das Ordens de Serviços. 

Os serviços poderão ser executados em modelo de home-office e 

presencialmente, conforme acordado entre CONTRATANTE e CONTRATADA 

 

17 Disposições Gerais 

 

17.1 Pagamento 

O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias, após a apresentação e aceite 

da nota fiscal, a qual deverá ser apresentada juntamente com as Notas Fiscais, a 

declaração de vínculo empregatício dos funcionários que executarem a prestação 
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dos serviços em questão e as certidões que atestem a sua regularidade com o 

Instituto Nacional do Seguro Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais, e ainda, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), ou comprovação de execução pelo sócio da empresa CONTRATADA. 

 

17.2 Parentescos 

É vedada a contratação de pessoa jurídica a qual possua administrador ou sócio 

com poder de direção que mantenha relação de parentesco, inclusive por afinidade, até 

o terceiro grau com dirigente da FUNDAHC ou das concedentes dos recursos. 

17.3 Habilitação Técnica 

Atestado de capacidade técnica da empresa ou de seus profissionais 

proponentes expedido por pelo menos, um cliente (pessoa jurídica de direito público ou 

privado), que comprove ter executado serviços equivalentes ao objeto deste Termo de 

Referência 
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