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1. PREÂMBULO 

O INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR, por intermédio do Contrato de Gestão 
nº98/2018, assinado com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, torna pública a realização 
de processo de seleção visando a contratação de empresa especializada para desenvolvimento, 
implantação e manutenção de um assistente virtual inteligente (chatbot) para comunicação com os 
usuários do SUS, regulados pelo sistema SERVIR, incluindo suporte técnico e treinamento, dando 
assim continuidade ao processo de atualização e renovação tecnológica, presente no 
Planejamento Estratégico do Instituto de Gestão Por Resultados para o Complexo Regulador 
Estadual (CRE), conforme as especificações constantes no Anexo do Edital. 

1.1 A sessão do Processo de Seleção (abertura dos envelopes) terá início no dia 05 de abril de 
2022, às 09h, na sede do IGPR, sito à Avenida Goiás, nº 625, Quadra 09, Lote 67, Salas 902/903, 
Edifício Governador Magalhaes Pinto, Setor Central-Goiânia/GO-CEP: 74.010-010. Todas as 
referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão, observarão obrigatoriamente o 
horário oficial de Brasília/DF. 

2. OBJETO 

O presente processo seletivo tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
desenvolvimento, implantação e manutenção de um assistente virtual inteligente (chatbot) para 
comunicação com os usuários do SUS, regulados pelo sistema SERVIR, incluindo suporte técnico 
e treinamento, dando assim continuidade ao processo de atualização e renovação tecnológica, 
presente no Planejamento Estratégico do Instituto de Gestão Por Resultados para o Complexo 
Regulador Estadual (CRE), conforme as especificações constantes no Anexo do Edital. 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Núcleo de Seleção conforme Anexo IV – Cronograma do Processo Licitatório, por meio de 
documento oficial, enviado para o e-mail: contato@igpr.org.br. 

3.1.1 Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa 
jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço 
completo, telefone e e-mail). 

3.1.2 Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações pertinentes as 
solicitações. 

3.1.3 Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais alteradas, ficando o 
pedido registrado com número de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnação), data de envio e 
sua situação, que será repassado ao e-mail de contato do interessado. 

3.1.4 A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação também será 
disponibilizada via e-mail. O solicitante receberá um e-mail de notificação e a situação da 
solicitação alterar-se-á para “concluída”. 



 

3.1.5 Os esclarecimentos serão prestados pelo Núcleo de Seleção, por escrito, por meio de e-mail 
àqueles que enviaram integral e corretamente seus questionamentos ao edital. 

3.2 O Núcleo de Seleção responderá no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de 
recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 
dos anexos. 

3.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

3.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

3.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo Núcleo de Seleção, nos autos do processo de licitação. 

3.5 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como 
se dele fizessem parte. 

3.6 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação (site: 
www.crego.org.br), em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.7 As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas serão arquivadas 
pela autoridade competente. 

3.8 A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de 
discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

3.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, e consideram-se somente os dias úteis.  

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 

4.2 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente 
licitação. 

4.3 NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que: 

4.3.1 Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

4.3.2 Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 



 

4.3.3 Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de 
contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

4.3.4 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; 

4.3.5 Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos 
Poderes Legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas exerçam funções 
remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República; 

4.3.6 Empresas reunidas em consórcio. 

4.4 A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade do licitante 
que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento. 

4.5 Como condição para participação no Pregão, a licitante enviará com toda a documentação 
(proposta) as seguintes declarações: 

4.5.1 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.5.2 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 

4.6 Além das declarações prestadas, o licitante deverá anexar, juntamente com a documentação 
de habilitação, as seguintes declarações constantes do anexo III do Edital: 

4.6.1 Que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.6.2 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.6.3 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal. 

4.6.4 Que realizou a vistoria técnica ou que assume a responsabilidade e consequências por 
não a ter feito. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Cada licitante deverá indicar um representante para atuar em seu nome no Processo Seletivo. 



 

5.2 A indicação implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Processo 
Seletivo. 

5.2.1 O licitante se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras as propostas efetuadas por seu representante, sendo que a indicação 
do representante do licitante implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades. 

5.3 Informações complementares a respeito do edital serão obtidas no site www.crego.org.br 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 Os licitantes entregarão na sede do Instituto de Gestão Por Resultados/IGPR, Avenida Goiás, 
nº 625, Quadra 09, Lote 67, Salas 902/903, Edifício Governador Magalhaes Pinto, Setor Central-
Goiânia/GO-CEP: 74.010-010, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, no dia 04/04/2022 até às 17h, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.1.1 Os licitantes deverão apresentar dois envelopes:  

- ENVELOPE 01 – Documentação de habilitação. 

- ENVELOPE 02 – Proposta Comercial 

6.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista. 

6.3 Incumbirá ao licitante acompanhar todos os passos do Processo de Seleção pelo site: 
www.crego.org.br ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer publicações emitidas no site. 

6.4 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do Núcleo de Seleção, e, para acesso público após 
o encerramento do processo de seleção. 

6.5 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do 
Processo de Seleção, estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo retirá-la 
até a abertura da sessão. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento dos campos abaixo, 
conforme modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial. 

7.1.1 Valor total do item 



 

7.1.2 Proposta Comercial contendo especificações do objeto, bem como outras informações 
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência; 

7.1.3 A Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a cada lote. 

7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros 
e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do 
objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA. 

7.3.1 Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de todos os custos unitários 
dos projetos. 

7.3.2 Nos preços propostos, a licitante deverá observar o inciso VI do § 1º do art. 7º da Lei 
Estadual nº 20.972, de 23 de março de 2021, e indicar qual parâmetro utilizado. 

7.3.3 Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em 
algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

7.4 Os fornecedores estabelecidos no Estado de Goiás que forem isentos do ICMS, deverão 
informar na proposta, os valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo. 

7.4.1 Os fornecedores deverão informar nas propostas enviadas, as informações relativas ao 
produto e ao preço resultante da dedução do ICMS. 

7.4.2 A classificação das propostas, o julgamento dos preços, o registro dos preços e a 
homologação serão realizados a partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos 
ao ICMS. 

7.4.3 Os fornecedores não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas conforme as 
disposições contidas nos subitens 7.4.1 e 7.4.2. 

7.4.4 O fornecedor isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá enviar, quando solicitado pelo 
Núcleo de Seleção, após a negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os 
valores finais ofertados no Processo de Seleção, informando na proposta, além do preço 
resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS. 

8. DA SESSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão do Núcleo de Seleção e convidados, por 
meio presencial, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2 O Núcleo de Seleção verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do licitante, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência. 



 

8.2.1 A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não poderá implicar 
quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a contratante da verificação de sua 
conformidade com todas as especificações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase 
de aceitabilidade da proposta do licitante detentor do melhor projeto técnico e preço para cada 
lote. 

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, pelo Núcleo de 
Seleção. 

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 O Núcleo de Seleção ordenará automaticamente as propostas classificadas. 

8.4 Do empate de valores propostos 

8.4.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos serviços prestados: 

8.4.1.1 no país; 

8.4.1.2 por empresas brasileiras; 

8.4.1.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.4.1.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.5.1 O critério de julgamento será o de “Melhor Projeto Técnico e preço” por lote. 

9.5.2 Encerrada a etapa de abertura dos envelopes com as propostas comerciais, o Núcleo de 
Seleção, examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em valores de mercado. 

9.5.3 Será desclassificada a proposta, para todos os fins aqui dispostos, que não atender às 
exigências fixadas neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar 
preços manifestamente inexequíveis. 

9.5.4 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 



 

9.5.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do§ 3° do artigo 
43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

9.5.6 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente 
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será 
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

9.5.7 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no site: www.crego.org.br, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

9.5.8 É facultado ao Núcleo de Seleção, prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.5.9 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Núcleo de Seleção, destacam-se os 
que contenham as características do serviço ofertado, bem como as planilhas de custo 
readequadas com o valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo Núcleo de Seleção, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5.10 Se a proposta for desclassificada, o Núcleo de Seleção examinará a proposta subsequente, 
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.5.11 Havendo necessidade, o Núcleo de Seleção suspenderá a sessão, informando no site: 
www.crego.org.br a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.5.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Núcleo de Seleção verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01) 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Núcleo de Seleção verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

10.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA 

10.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

10.2.2 Cédula de Identidade e CPF do representante legal da instituição ou de seu procurador, 
mediante instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-lhe 
amplos poderes de representação em todos os atos e termos do procedimento;  



 

10.2.2.1 Documentações dos sócios cotistas ou documento que comprove vínculo empregatício 
com a empresa participante;  

10.2.3 Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;  

10.2.4 Prova de Inscrição Estadual (caso não possua, juntar declaração do representante legal da 
empresa de que não é contribuinte estadual);  

10.2.5 Comprovante de Contribuinte Municipal (caso não possua, juntar declaração do 
representante legal da empresa de que não é contribuinte Municipal);  

10.2.6 Declaração de conhecimento dos termos do edital de chamamento, firmada pelo 
representante legal da proponente. 

10.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil;  

10.2.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 
Débitos em relação a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de 
Goiás;  

10.2.9 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 
de Débitos relativos a tributos municipais do município sede da proponente;  

10.2.10 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal;  

10.2.11 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal nº 
12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua 
expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho: Tribunal Superior do 
Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).  

10.2.12 Certidão de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data não superior a 30 dias corridos da emissão. 

10.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) 
meses. 

10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.4.1 Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis com as características e 
quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de Referência ANEXO a este Edital, 
por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica 



 

de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os requisitos abaixo relacionados: 

10.4.1.1 Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para a prestação dos 
serviços em características compatíveis com o objeto desta licitação; 

10.4.2 Os atestados deverão conter: 

10.4.2.1 Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, 
telefone). 

10.4.2.2 Local e data de emissão. 

10.4.2.3 Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 
informações. 

10.4.2.4 Período da execução da atividade. 

10.4.2.5 O Atestado(s) deve(m) ser emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

10.5 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

10.5.1 Para fins de habilitação, é facultada ao Núcleo de Seleção a verificação de informações e o 
fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das 
esferas, municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser 
juntados ao processo. 

10.5.2 Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e 
visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor. 

10.5.3 Se o licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; 

10.5.4 Se o licitante figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial; 

10.5.5 Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente são emitidos em nome da matriz; 

10.5.6 Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica 
podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da 
empresa licitante. 

10.5.7 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do 
licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis. 

11. DOS RECURSOS 



 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
prazo para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 
do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Núcleo de Seleção, verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Núcleo de Seleção não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, os demais licitantes, desde logo, ficam intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões, em outros três dias úteis, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.2.4 A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos aos 
recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail: 
contato@igpr.org.br, e identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório 
(nº. do processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO 

12.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.1 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.1.2 A convocação se dará por meio do site: www.crego.org.br, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 



 

13.1 Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, o Núcleo de Seleção declarará o 
licitante vencedor e registrará em ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

13.2 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Núcleo de 
Seleção, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 

13.3 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor 
será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
conforme minuta do Anexo V - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

14.1.1 O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a contratante, serão assinados 
através de Contrato de Prestação de Serviço. 

14.1.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para firmar o 
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

14.1.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados 
os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação. 

14.1.3.1 Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá firmar o 
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções 
previstas no Edital. 

O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá firmar o 
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará através do site: 
www.crego.org.br. 

14.2 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se 
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1 É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora ajustado. 

16. DO PAGAMENTO 



 

16.1 O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária emitida por processamento 
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, com base nos 
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE, mantendo-se os 
prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

16.2 Os pagamentos serão realizados mensalmente, e após aprovação expedida pela 
CONTRATANTE, conforme a apresentação do objeto do contrato. 

16.2.1 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará mensalmente à 
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do 
relatório da execução do objeto, bem como, demais documentos necessários para a efetiva 
comprovação da execução do objeto, se houver. 

16.2.2 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência da contratante. 

16.2.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o 
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento 
considerado válido pela CONTRATANTE. 

16.3 A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no 
Edital. 

16.4 Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA impedem o 
pagamento, mesmo que o objeto tenha sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, 
entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão 
contratual. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.1.1 Advertência por escrito; 

17.1.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) dos quais o licitante 
tenha participado e cometido a infração; 

17.2 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada 
administrativa e/ou judicialmente. 

17.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
regulamento de Contração e Compras do IGPR. 



 

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

17.4.1 Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior 
ou razões de interesse público, devidamente comprovados. 

17.5 A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA 
de indenizar integralmente eventuais danos causados à contratante ou a terceiros, que poderão 
ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório. 

17.6 As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que: 

17.6.1 Retardarem a execução do objeto; 

17.6.2 Comportar-se de modo inidôneo; 

17.6.2.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances; 

17.6.3 Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta 
não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

18.2 É facultado ao Núcleo de Seleção, em qualquer fase do julgamento, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

18.3 O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de 
Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação. 

18.4 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Processo de 
Seleção. 

18.5 O Núcleo de Seleção, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar 
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos 
os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 



 

18.6 O presente Processo de Seleção somente poderá ser revogado por razão de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

18.7 O Núcleo de Seleção do IGPR, poderá divulgar informações adicionais sobre o processo, no 
site www.crego.org.br, cumprindo às empresas licitantes a obrigação de acompanhar as 
publicações. 

18.8 Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, estado de Goiás, para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer 
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

18.9 Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitação e 
seus anexos no site: www.crego.org.br. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Talita Martins Andrade de Melo 

Presidente Executiva 
Instituto de Gestão Por Resultados – IGPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ESTE TERMO DE REFERÊNCIA É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL 
DELICITAÇÃO E TEM POR OBJETO: 
a) caracterizar o objeto a ser contratado; 
b) estabelecer a obediência às normas, especificações e procedimentos, que orientem os 
processos de estudo, desenvolvimento, aprovação e avaliação de projetos. 
c) estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades de estudo, anteprojeto, 
projeto básico e projeto executivo e documentos complementares; 
d) estabelecer o nível de qualidade desejada para o projeto, com base nos elementos que 
constituem o Edital de Licitação; 
e) subsidiar tecnicamente a Unidade CONTRATANTE e a CONTRATADA para execução dos 
serviços, de modo que, está entregue à Contratante o conjunto de elementos necessários e 
suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes; 
f) estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o 
cumprimento do contrato. 
 
1. OBJETO: 
 
O presente processo seletivo tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
desenvolvimento, implantação e manutenção de um assistente virtual inteligente (chatbot) para 
comunicação com os usuários do SUS, regulados pelo sistema SERVIR, incluindo suporte técnico 
e treinamento, dando assim continuidade ao processo de atualização e renovação tecnológica, 
presente no Planejamento Estratégico do Instituto de Gestão Por Resultados para o Complexo 
Regulador Estadual (CRE), conforme as especificações constantes no Anexo do Edital. 
 

LOTE ITEM UNIDADE DE 

MEDIDA 

DESCRIÇÃO DO ITEM 

ÚNICO 1 UNIDADE Contratação de empresa especializada para 

desenvolvimento, implantação e manutenção de assistente 

virtual inteligente (chatbot) para comunicação com os 

usuários do SUS, regulados pelo sistema SERVIR, 

incluindo suporte técnico e treinamento. 

 2 MÊS Manutenção, suporte, elaboração de novos bots e controle 

do software Assistente Virtual Inteligente, nuvem e 

serviços suficientes para suportar a franquia informada no 

edital 

 



 

1.1 JUSTIFICATIVA: 
 
A ideia de implantação de um assistente virtual do tipo chatbot vem da necessidade de aproximar 
e otimizar o atendimento ao público, através da ampliação dos canais de atendimento e 
automatização de tarefas repetitivas. 

Através da programação adequada, o assistente virtual auxiliará no esclarecimento de dúvidas 
frequentes, na forma de diálogo pré-definido entre o usuário e o assistente virtual, e na solução de 
problemas simples, sem a necessidade de uma interação humana, diminuindo assim os esforços 
e aumentando a capacidade de realização de atendimentos simultâneos. 

Esta aquisição tem como objetivo principal otimizar o atendimento digital e a oferta dos serviços à 
sociedade, com mais canais de atendimento que possam escalonar e direcionar ao cidadão o 
serviço que ele necessita. A solução de atendimento deve possuir um assistente virtual que utiliza 
algoritmos para melhor compreender e atender as necessidades da população em tempo real, 
reduzindo custos e aumentando a disponibilidade na prestação de serviços de atendimento. 

O serviço de chatbot foi mapeado para ser contemplado em todas as possibilidades e 
modalidades que permitam a instituição do conceito de OMNICANALIDADE, contendo, mas não 
se limitando a ligações telefônicas, SMS, e-mail, WhatsApp (considerando que todos os modelos 
de comunicação deverão prever a capacidade de se adaptarem aos padrões receptivos e/ou 
ativos) e que ainda estabeleçam conectividade total com o site institucional do Complexo 
Regulador Estadual (CRE).  

Para a definição do quantitativo da franquia de atendimentos mensais, os valores serão ofertados 
na modalidade de receitas reembolsáveis, onde o CONTRATANTE irá arcar com os custos para 
pagamento das despesas apresentadas pela CONTRATADA, também com o uso dos próprios 
recursos já existentes, tais como TELEFONIA VOIP (SIP), serviço de mensageria SMS, e-mail 
institucional e WhatsApp. O fluxo mensal estipulado é em torno de 140.000 atendimentos iniciais 
para terem os pacientes contatados via os padrões da OMNICANALIDADE. 

 
2. REQUISITOS DE NEGÓCIO 
 
2.1 Modelo Conceitual 



 

 
 
De acordo com o modelo acima, são condições obrigatórias mínimas, que a solução de assistente 
virtual esteja aderente para executar as ações de “PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 
PREVISTOS COM O PACIENTE” e permita que todas as ações de “CHATBOTs NECESSÁRIOS” 
estejam disponíveis para a execução das tarefas. 

A solução de assistente virtual ainda deverá possibilitar a integração com o sistema SERVIR, 
utilizado no Complexo Regulador Estadual. 

Também deverá possuir nativamente ferramental no estilo BI onde esteja apontado todas as 
interações executadas pelos processos de chatbot, dividindo por tipo de canal de acesso, 
processo BOT (agendamento, cancelamento etc.), assim como acesso a todas as gravações / 
intervenções existentes para efeitos de auditoria e garantia de segurança do paciente. 

2.2 O assistente virtual CHATBOT, deverá possuir: 

• Ferramental que permita a criação de todas as interações possíveis através dos canais 
contratados, sempre integrando totalmente ao sistema institucional SERVIR, personalizando 
diálogos, mensagens, fluxos e gerando logs de todas as etapas; 
• Operação dos canais definidos pela CONTRATANTE, com métodos de automação dos bots, 
para operarem ativamente e/ou passivamente; 
• Mapeamento e desenvolvimento dos fluxos de comunicação; 
• Utilizar, quando houver interação por voz, os preceitos de ASR (automatic speech recognition / 
reconhecimento automático de fala) e NLU (natural language understanding/ compreensão de 
linguagem natural);  
• Configurar roteiros de atendimento combinados com inteligência artificial para direcionar os 
clientes às suas necessidades, com entendimento de palavras em gírias (quando possível) e 
levando em conta situações de sotaques e variações de palavras; 



 

• Modelos preditivos de machine learning para quando não houver entendimento de algum termo 
ou palavra, esta seja encaminhada automaticamente para uma curadoria "humana” da 
CONTRATADA para inserção do termo ou adequação, aprimorando o dicionário existente.  
• Ferramental para que a gestão técnica da CONTRATANTE possa aplicar seus protocolos e criar 
as interações necessárias para recepção ou geração das interações através dos múltiplos canais 
(bot, chatbot, e-mail, etc.); 
• Todas as ações geradas pelo assistente virtual deverão ser registradas para fins de auditoria e 
verificações;  
• O assistente virtual deverá possuir painéis acessíveis pelos profissionais de saúde, para 
verificação de suas atividades, com detalhamento total de suas ações através de ferramental 
próprio;  
• O assistente virtual, em qualquer um dos formatos de canais, deverá, através de API, totalmente 
aberta, ser capaz de interagir / integrar com o sistema institucional SERVIR ou quaisquer outros 
determinados e solicitados pela CONTRATANTE quando pertinente; em tempo real, executando 
minimamente as seguintes ações:  
• Modelos ou orientação para elaboração dos textos; 
• Fornecer detalhamento das funcionalidades e parâmetros de avaliação (fluxos conversacionais, 
modelo gestão de dados); 
• Todas as respostas a um diálogo, devem ser previamente pré-estabelecidas com o 
detalhamento dos fluxos necessários, e toda documentação deverá ser desenvolvida pela 
CONTRATADA a pedido, conferência e aprovação da CONTRATADA; 
 
2.3 O chatbot deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

• Permitir a transmissão de mensagens do tipo texto, imagens, voz, quando pertinente ao canal 
utilizado, e sempre atribuído a uma maneira de transbordo, sendo para ativar um outro 
determinado serviço de mensageria pelo mesmo ou outro canal, ou atribuindo através de sua API 
a mensageria para outro sistema legado; 
• Responder automaticamente às solicitações dos cidadãos, desde que elas tenham resposta 
padrão cadastrada, através da análise da árvore de classificação da demanda e da análise textual 
da solicitação e mesmo quando não haja derivação final, transferir para o legado pertinente 
(quando cabível) o atendimento realizado sem solução para uma tomada de decisão humana; 
• Deverá permitir a configuração das informações de identificação do agente virtual (chatbot): 
Nome, descrição, imagem (JPEG, PNG), avatar e principalmente que os números de atendimento 
tanto para ligações quanto para chamadas sejam o mesmo; 
• Realizar a hospedagem dos dados e redundância em nuvem pela Contratada; 
• Os serviços disponibilizados pela Contratante deverão estar alinhados a todos os requisitos da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 
• Ferramental para controle de renitência, indicando quantas vezes cada paciente deverá ser 
atingido em casos de não atendimento aos chamados (independente de canais), indicando 
periodicidade e tempo entre cada contato; 
• Deverá possuir indicativo de lista negra para caso o paciente não deseje ser contatado, incluindo 
seu(s) contato(s) para não ser contatado novamente; 
 
2.4 Deverá disponibilizar ferramenta/módulo de gerência e administração (backend) da ferramenta 
com as seguintes funcionalidades: 
 



 

• Acompanhar a realização detalhada dos atendimentos com o histórico mensal, considerando 
inclusive a persistência do conteúdo das mensagens trocadas, permitindo que os bots possam 
passar por manutenção de frases com a devida supressão de dados sensíveis (nome, 
documentos, endereços dentre outros), para fins de associação à intenção de diálogo utilizados 
na definição do modelo de aprendizagem; 
• A solução deverá prover relatórios gerenciais de desempenho do assistente virtual inteligente, 
com informações detalhadas sobre os atendimentos prestados aos usuários, como também 
relação das perguntas que o assistente virtual não soube responder; 
• Todas as interações deverão estar disponibilizadas em formato gerencial para indicação de 
todos os tipos de contatos ocorridos; 
 
2.5 O assistente virtual deverá ser aderente ao padrão OMNICANALIDADE e possibilitar a 
realização de atendimentos, nas plataformas de Webchat (portal), Whatsapp e Facebook 
Messenger, TELEFONIA, SMS e e-mail minimamente; 
 
• Conforme definido anteriormente os custos serão ressarcidos na modalidade despesas 
reembolsáveis; 
• O assistente virtual, objeto deste termo de referência, deverá estar disponível de maneira 
ininterrupta na modalidade 24×7 (24h por dia, sete dias por semana), com índice mensal de 
disponibilidade de 99%; 
 
DO TREINAMENTO: 

A contratada deverá realizar treinamento do tipo Hands-on para toda a equipe de suporte do 
Complexo Regulador Estadual; 

A Contratada deverá realizar a transferência de conhecimento da solução implantada, através de 
treinamentos via ferramentas de videoconferência); 

2.6 Franquia Mensal de Atendimentos e Despesas Reembolsáveis 

Estima-se que haverá em torno de 140.000 atendimentos para interação com os pacientes, desde 
o agendamento de consultas, até esclarecimento de dúvidas. Considerando que os métodos de 
chatbots serão combinados para atingir todos os pacientes elencados, ou seja, ligações 
telefônicas, SMS, e-mail, WhatsApp, etc. 

A quantidade estimada pela CONTRATANTE neste chamamento é a base para que a 
CONTRATADA possa elaborar a sua proposta, contudo deverá conter quais seriam os valores 
estimados para incremento na quantidade de atendimentos, caso estes ultrapassem este patamar, 
sugere-se em formato de faixas para melhor entendimento e compreensão de um futuro aditivo;  

2.6.1 Despesas Reembolsáveis 

Despesas reembolsáveis são todos os custos a serem utilizados, tanto com telefonia quanto com 
o uso de serviços de mensageria, tais como SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, que serão 
absorvidos pelo CONTRATANTE. 



 

Todas as interações geradas pelos bots nos atendimentos serão cobertos e ressarcidos, não 
havendo nenhum custo extra por sucesso em uma interação ou tentativa de contato com 
determinado paciente; 

A CONTRATADA deverá suportar a CONTRATANTE para a aquisição / transformação de seus 
pacotes existentes com empresas de telefonia / comunicação afim de anteder a solução 
assistente virtual; 

Os serviços de mensageria de terceiros, tais como WhatsApp e sua aquisição / custeio serão de 
total responsabilidade da CONTRATANTE, ainda mais por se tratar de serviços públicos, e a 
CONTRATADA deverá orientar / subsidiar a CONTRATANTE para a sua melhor aquisição e 
controle; 

3. CONDIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO E ENTREGA  

A prestação dos Serviços de Suporte e Manutenção deverá possibilitar: 

Atendimento para reparação de falhas e/ou inconsistências detectadas; 

O Atendimento de dúvidas a funcionários ou prepostos da CONTRATANTE, de forma a garantir o 
pleno, correto e seguro funcionamento da solução e dos seus módulos ou componentes; 

Os atendimentos aos chamados podem ocorrer remotamente; 

A Contratada deverá manter uma central de serviços para a abertura de chamados técnicos. 

Para a abertura dos chamados, a Contratada deverá disponibilizar um dos seguintes canais de 
atendimento: Plataforma em sítio web próprio da Contratada, número 0800 ou e-mail corporativo 
destinado para este fim. 

4. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO 

A CONTRATADA deverá obedecer ao seguinte fluxo de atendimento das solicitações: 

O suporte técnico da CONTRATADA deverá solucionar um incidente da CONTRATANTE dentro 
do menor tempo possível, visto que a solução depende da complexidade do problema 
apresentado e da situação em que se encontra o ambiente, o que invariavelmente impacta no 
tempo de solução; 

A CONTRATADA poderá realizar todo atendimento de ocorrências de forma remota, visto que a 
instalação da aplicação está em ambiente da CONTRATADA;  

A CONTRATANTE deverá ser informada através de relatório semanal todas as melhorias 
realizadas nos questionários; 

5. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 



 

5.1 A CONTRATADA deverá garantir que seus profissionais respeitem e sigam os padrões, 
processos e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para a prestação dos serviços, 
especialmente a Política de Segurança da Informação a ser informada e disponibilizada por 
ocasião da contratação; 

5.2 Deverão ser seguidos todos os procedimentos descritos na Legislação vigente durante o 
período contratado incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LPD); 

5.3 A CONTRATADA deverá manter sigilo sobre quaisquer informações do CONTRATANTE às 
quais, durante a vigência do contrato, venha ater conhecimento ou acesso, devendo entregar a 
CONTRATANTE o Termo de Confidencialidade (Anexo I “B” – Termo de confidencialidade), 
assinado por seu representante legal, e pelos profissionais designados para a prestação de 
serviços. 

5.4 A CONTRATADA deverá manter registros dos resultados das integrações assim como dados 
considerados privados que porventura sejam capturadas durante a utilização da ferramenta, única 
e exclusivamente para o uso dos dados por parte da CONTRATANTE. 

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1 PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1.1 O prazo total de execução do Objeto da Licitação é de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da data de assinatura do Contrato. 

6.1.2 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente respeitar o prazo definido para execução dos 
projetos e documentação. 

7. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

7.1 O serviço será hospedado em ambiente próprio da CONTRATADA; 

7.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar técnico que acompanhará a implantação da solução, 
assim como apresentar treinamento para o mesmo; 

7.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso ao ambiente para consultas dos relatórios; 

7.4 Os serviços serão entregues no Complexo Regulador Estadual (CRE), sito à Rua 26 nº10, 
Quadra 01 Lote 01, Jardim Santo Antônio, Goiânia-Go, CEP: 74.853-070; 

7.5 A CONTRATADA deverá apresentar um documento detalhado sobre todo o conteúdo a ser 
ofertado para a implantação do assistente virtual em formato faseado de forma a subsidiar o 
processo de validação; 

7.6 A CONTRATANTE deverá validar cada fase em até 10 dias após a entrega dele, solicitando à 
CONTRATADA os ajustes necessários ao perfeito funcionamento da Solução. 



 

8. PRAZOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA E MANUTENÇÃO 

8.1 A contratada deverá garantir a execução dos serviços, sem interrupção; 

8.2 O canal oficial de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE será por meio da 
Diretoria Administrativa do CRE, através do telefone: (62) 3086-5560; 

8.3 Garantir pelo prazo total do contrato, a partir do aceite final da Contratante, todas as 
manutenções preventivas e corretivas, se assim, necessário, sem ônus para a Contratante, 
incluindo atualização dos softwares utilizados. 

8.4 Os níveis de severidade de suporte serão utilizados pela CONTRATADA para a classificação 
dos incidentes reportados pela CONTRATANTE. Essas classificações garantem tratamento 
consistente aos problemas tratados pelas equipes de suporte técnico da CONTRATADA. Para 
tanto, estabelece-se os seguintes níveis de severidade: 

SEVERIDADE DEFINIÇÃO
TEMPO DE 

REAÇÃO
NS ACEITÁVEL GLOSAS APLICÁVEIS

Crítica

Corresponde a algum incidente que ocasione 

a paralisação total 

do software, ou seja, todos os usuários estarão 

impedidos de acessar a aplicação.

05 horas para 

solução

90% dos 

atendimentos 

dentro do tempo de 

reação

0,5% de decréscimo no valor 

total da Nota Fiscal para 

cada unidade 

percentual abaixo do 

NS Aceitável

Alta

Corresponde a algum incidente que ocasione 

a paralisação ou mal funcionamento de 

funcionalidade do software, cujo impacto no 

negócio da CONTRATANTE seja significativo.

15 horas para 

solução

90% dos 

atendimentos 

dentro do tempo de 

reação

0,3% de decréscimo no valor 

total da Nota Fiscal para 

cada unidade 

percentual abaixo do 

NS Aceitável

Média

Corresponde a algum incidente que ocasione 

a paralisação ou mal funcionamento de 

funcionalidade do software, cujo impacto no 

negócio da CONTRATANTE seja 

considerado baixo, mas há risco de perda 

significativa de serviço ou delimitação de uso.

24 horas para 

solução

70% dos 

atendimentos 

dentro do tempo de 

reação

0,1% de decréscimo no valor 

total da Nota Fiscal para o 

mês de referência para 

cada unidade 

percentual abaixo do 

NS Aceitável

Baixa

Corresponde a algum incidente que ocasione 

a paralisação ou mal funcionamento de 

funcionalidade do software, cujo impacto no 

negócio da CONTRATANTE seja 

considerado baixo, sem risco de perda 

significativa de serviço ou delimitação de uso.

30 horas para 

solução

60% dos 

atendimentos 

dentro do tempo de 

reação

0,1% de decréscimo no valor 

total da Nota Fiscal para o 

mês de referência para 

cada unidade 

percentual abaixo do 

NS Aceitável  

8.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990); 

8.6 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior poderá 
ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

8.7 Todas as contas referentes aos serviços de comunicação / telefonia, considerados como 
despesas reembolsáveis deverão ser repassados à CONTRATANTE.  

9. DO CONTRATO 



 

9.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor 
será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de 
acordo com o regulamento de contratações do Instituto de Gestão Por Resultados. 

9.2 O contrato terá vigência por 12 meses, a partir da data de sua assinatura.  

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 É vedada a subcontratação. Somente serão aceitas empresas que possuam soluções 
próprias ou que tenham autorização para comercializar softwares de terceira parte e sejam 
responsáveis totais perante ao IGPR; 

11. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

11.1 DA CONTRATADA: 

11.1.1 Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as 
exigências constantes neste documento. 

11.1.2 Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e 
pagamento. 

11.1.3 Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto 
contratado. 

11.1.4 Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos serviços prestados; 

11.1.5 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer 
qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas 
recomendadas neste documento e demais normas legais. 

11.1.6 Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se por 
eventual transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessários a prestação, 
se houver. 

11.1.7 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais, equipamentos, e softwares necessários, 

11.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à CONTRATANTE, devendo ressarcir imediatamente a 
CONTRATANTE em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 



 

11.1.9 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência. 

11.1.10 Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos 
estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o 
objeto deste Termo de Referência. 

11.1.11 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.1.12 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, 
no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

11.1.13 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do 
Contrato, inerentes à execução do objeto contratual. 

11.1.14 Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais 
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC (Catálogo 
de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação); 

11.2 DA CONTRATANTE: 

11.2.1 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

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

11.2.3 Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em desacordo com a 
especificação e da proposta comercial da CONTRATADA. 

11.2.4 Notificar 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, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

11.2.5 Conceder prazo, após a notificação, para a CONTRATADA regularizar as falhas 
observadas. 

11.2.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

11.2.7 Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 

11.2.8 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através 
dos documentos pertinentes. 



 

11.2.9 Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso necessário. 

 

 

_____________________________________ 
Talita Martins Andrade de Melo 

Presidente Executiva 
Instituto de Gestão Por Resultados – IGPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. ANEXO I “B” – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
 
____________________________________, por intermédio de seus representantes legais, 
doravante designada simplesmente RESPONSÁVEL, se compromete, por intermédio do presente 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO DIVULGAÇÃO, a não divulgar, sem autorização, 
quaisquer informações de propriedade do Instituto de Gestão Por Resultados- IGPR, em 
conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS PRELIMINARES 
 
Doravante denominados individualmente como PARTE, ou, em conjunto, como PARTES, se 
obrigam a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiverem 
acesso sobre o projeto denominado ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA O 
COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL da sociedade empresária IGPR. Para tanto, declara e se 
compromete: 
 
a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, 
informações científicas e técnicas e, sobre todos os materiais obtidos com sua participação, 
podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, desenhos, cópias, diagramas, modelos, 
fluxogramas, croquis, fotografias, programas de computador, discos, disquetes, pen drives, 
processos, projetos, dentre outros; 
b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de 
dados, informações científicas ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise da 
sociedade empresária IGPR sobre a possibilidade de proteção, nos órgãos especializados, dos 
resultados ou tecnologia envolvendo aquela informação; 
c) a não tomar, sem autorização da sociedade empresária IGPR, qualquer medida com vistas a 
obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações 
sigilosas a que tenham acesso. 
d) que todos os documentos, inclusive as ideias para implantação do Assistente Virtual Inteligente 
(CHATBOT) para o Complexo Regulador Estadual, contendo dados e informações relativas a 
qualquer pesquisa é de propriedade da sociedade empresária IGPR. 
e) que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem 
à sociedade empresária IGPR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO 
 
Este termo de confidencialidade é firmado com o intuito de evitar a divulgação e utilização não 
autorizada das informações confidenciais trocadas entre as PARTES por ocasião da realização do 
seguinte projeto de colaboração: 
PROJETO DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA O COMPLEXO 
REGULADOR ESTADUAL. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E OUTROS CONCEITOS 
 
Para os fins deste acordo, serão consideradas confidenciais todas as informações, transmitidas 
por meios escritos, eletrônicos, verbais ou quaisquer outros e de qualquer natureza, incluindo, 
mas não se limitando a: know-how, técnicas, design, especificações, desenhos, cópias, 



 

modelos, fluxogramas, croquis, fotografias, software, mídias, contratos, planos de negócios, 
propostas comerciais, processos, tabelas, projetos, nomes de clientes, de revendedor e 
distribuidor, resultados de pesquisas, invenções e ideias, financeiras, comerciais, dentre outros. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Serão, ainda, consideradas informações confidenciais todas aquelas que assim forem 
identificadas pela PARTE REVELADORA, por meio de legendas ou quaisquer outras 
marcações, ou que, devido às circunstâncias da revelação ou à própria natureza da informação, 
devam ser consideradas confidenciais ou de propriedade desta. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Em caso de dúvida sobre a confidencialidade de determinada informação, a PARTE 
RECEPTORA deverá mantê-la em absoluto sigilo, até que a PARTE REVELADORA se 
manifeste expressamente a respeito. 
 
CLÁUSULA QUARTA– DO USO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS 
 
As PARTES comprometem-se a utilizar as informações confidenciais apenas no âmbito do 
desenvolvimento e da execução do projeto de colaboração, sendo vedada tanto a sua 
divulgação à terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida 
pela PARTE REVELADORA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A PARTE RECEPTADORA deverá dispensar às informações confidenciais da PARTE 
REVELADORA o mesmo zelo e cuidado com que trataria os seus próprios dados e deverá 
mantê-las em local seguro, com acesso limitado, apenas às pessoas autorizadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a PARTE 
RECEPTADORA deverá comunicar imediatamente à PARTE REVELADORA. A pronta 
comunicação da PARTE RECEPTADORA não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo 
defeito na proteção dos dados sigilosos. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS EXCEÇÕES À CONFIDENCIALIDADE 
 
Não serão consideradas confidenciais as informações que: 
a) Sejam ou venham a ser publicadas ou a se tornar públicas, desde que tais divulgações não 
tenham sido, de qualquer forma, ocasionadas pela PARTE RECEPTORA; 
b) Tenham sido desenvolvidas pela PARTE RECEPTORA a qualquer tempo, a partir de fontes 
independentes do projeto de colaboração; 
c) Tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que não derivadas de violação de 
dever de confidencialidade; 
d) Sejam expressas ou tacitamente identificadas pela PARTE REVELADORA como não mais 
sendo sigilosas ou de sua propriedade. 



 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA REQUISIÇÃO JUDICIAL 
Não será considerada quebra de confidencialidade a divulgação de informações ordenadas pela 
legislação ou por autoridade judiciária ou administrativa competente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Neste caso, a PARTE RECEPTORA deverá imediatamente comunicar à PARTE 
REVELADORA, apresentando-lhe a legislação referente ou a devida intimação judicial ou 
administrativa, para que esta sirva-se dos melhores recursos disponíveis para impedira 
divulgação das informações reveladas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA QUEBRA DA CONFIDENCIALIDADE 
 
A PARTE que violar as obrigações previstas neste Termo deverá indenizar e ressarcir a 
outra PARTE pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer outros 
prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Por ocasião de sua violação, o Termo de Confidencialidade poderá ser 
imediatamente rescindido pela PARTE prejudicada, sem necessidade de aviso prévio e sem 
gerar, com este fato, direito a indenizações ou ressarcimentos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua 
assinatura, permanecendo-o enquanto estiver sendo desenvolvido ou executado o projeto de 
colaboração. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Após a extinção do Termo, as obrigações de confidencialidade nele firmadas manter-se-ão 
ainda por um período estipulado de 05 (CINCO), a contar da data que for concluído o projeto de 
colaboração ou descartada a sua concretização. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Ainda que o projeto de colaboração não venha a ser executado, o dever de confidencialidade 
persistirá. 
 
O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, e o seu não cumprimento acarretará 
todos os efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores. 
 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, fica eleito o foro da Comarca de 
Fortaleza, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e acordadas, as PARTES assinam este instrumento em 02 (duas) vias de 
idêntico conteúdo e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo arroladas. 
 
Local, ____ de março de 2022.      PARTES 



 

 

13. ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

(MODELO) 

Serviços de desenvolvimento, 

implantação, manutenção, suporte técnico, atualizaçãopersonalização de uma solução WEB de S

erviços de Autoatendimento. 

  
Valor (R$) 

Percentual 

(%) 

Equipamentos (Appliance)     

Licenciamentos     

Depreciação dos equipamentos     

Serviços de Instalação e Configuração     

Serviço de Suporte 24x7, incluindo NOC     

Despesas Operacionais (diárias, deslocamento e outros)     

Despesas Administrativas (Manutenção de Equipe 

especializada e outros) 

    

Lucro     

TOTAL   100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

  

DECLARAÇÃO DE MENORES 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

  

Data e local. 

  

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

  

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à   

______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições contidas 

neste edital e seus anexos. 

  

Data e local. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

  



 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

  

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à 

______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia 

produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos 

incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 

  

Data e local. 

 

____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato para o desenvolvimento, implantação e manutenção de um assistente virtual inteligente 

(chatbot) para comunicação com os usuários do SUS, regulados pelo sistema SERVIR, incluindo 

suporte técnico e treinamento, dando assim continuidade ao processo de atualização e renovação 

tecnológica, presente no Planejamento Estratégico do Instituto de Gestão Por Resultados para o 

Complexo Regulador Estadual (CRE), conforme as especificações constantes no Anexo do Edital 

nº 003/2022. 

 

CONTRATO Nº ______ / 2022 – CRE / IGPR 

 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR FILIAL 01, pessoa jurídica 

de direito privado, qualificada como organização social, pelo Estado de Goiás 

por meio do Decreto Estadual nº8.636/2016, com sede em Goiânia (GO) e filial 

na mesma cidade na Avenida Goiás, nº625, Quadra 09 Lote 67, Salas 902 e 

903, Edifício Governador Magalhães Pinto, Setor Central, CEP 74.010 – 010, 

inscrita no CNPJ sob o nº 20.288.745/0002-96, neste ato representado por 

sua representante legal Drª. Talita Martins Andrade de Melo – Presidente 

Executiva, advogada OAB/GO, sob o nº______ . 

 

CONTRATADO: __________________________________....... 

 

Pelo presente instrumento, as partes têm entre si justas e acertadas, o presente contrato de 

acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

A contratação de empresa especializada para desenvolvimento, implantação e manutenção de um 

assistente virtual inteligente (chatbot) para comunicação com os usuários do SUS, regulados pelo 

sistema SERVIR, incluindo suporte técnico e treinamento, dando assim continuidade ao processo 

de atualização e renovação tecnológica, presente no Planejamento Estratégico do Instituto de 

Gestão Por Resultados para o Complexo Regulador Estadual (CRE), conforme as especificações 

constantes no Anexo do Edital. 



 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

2.1. A referida contratação terá período de vigência de 12 meses, com início em ____ / _____ / 

____, e término em ____ / _____ / _____ , podendo ter o seu prazo prorrogado por igual período, 

mediante termo aditivo. 

2.2. A referida contratação poderá ser rescindida, a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, 

sem qualquer ônus ou penalidade, mediante aviso prévio por escrito, com 90 (noventa) dias de 

antecedência, observando-se o cumprimento das obrigações pendentes. 

2.3. Em caso de rescisão, por qualquer motivo, do contrato de gestão ao qual esta contratação 

está vinculada, o contrato firmado entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO será rescindido, 

independente de aviso prévio ou notificação. 

2.4. Durante o prazo do aviso prévio, a CONTRATADA prestará, normalmente, os serviços objeto 

do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

3.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

3.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em desacordo com a 

especificação e da proposta comercial da CONTRATADA. 

3.4. Notificar 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, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

3.5. Conceder prazo, após a notificação, para a CONTRATADA regularizar as falhas 

observadas. 

3.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

3.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 

3.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através 

dos documentos pertinentes. 

3.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso necessário. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as 

exigências constantes neste documento. 



 

4.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e 

pagamento. 

4.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado. 

4.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

serviços prestados; 

4.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer 

qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas 

recomendadas neste documento e demais normas legais. 

4.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se por 

eventual transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessários a prestação, 

se houver. 

4.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais, equipamentos, e softwares necessários, 

4.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à CONTRATANTE, devendo ressarcir imediatamente a 

CONTRATANTE em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

4.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência. 

4.10. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos 

estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o 

objeto deste Termo de Referência. 

4.11. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, no 

objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

4.13. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do 

Contrato, inerentes à execução do objeto contratual. 



 

4.14. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais 

devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC (Catálogo 

de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação); 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O valor aqui pactuado pela prestação dos serviços será de: _______________,  

5.2. O pagamento pelos serviços prestados será feito mediante a emissão de Nota Fiscal 

acompanhado de relatório (devidamente assinado), constando as informações dos serviços 

prestados. 

5.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações impostas à CONTRATADA ou inadimplência contratual. 

5.4. O pagamento será realizado até o dia 15 de cada mês, mediante a apresentação da nota fiscal 

que deverá ser emitida até o dia 05 do mês subsequente ao da prestação de serviços, 

devidamente acompanhada da documentação exigida no Termo de Referência, e das certidões 

negativas descritas no Termo de Referência e encaminhadas à CONTRATADA, em até dois dias 

após sua emissão. 

5.5. O pagamento se dará por meio de depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA 

ou ainda boleto bancário, da melhor forma que convier à CONTRATANTE. 

5.6. A conta corrente indicada pela CONTRATADA é: 

 

  BANCO:    ____________  

  AGÊNCIA: ____________ 

  CONTA CORRENTE: _____________  

 

5.7. A fatura deverá especificar o número do Contrato de Gestão, além de referenciar a 

competência a que se refere, se for o caso. 

5.8. Os pagamentos das Notas Fiscais referentes aos serviços realizados serão condicionados à 

emissão de relatórios sobre as atividades prestadas conforme descrito no Termo de Referência. 

5.9. Eventuais erros na emissão da nota fiscal, com sua consequente devolução, poderão acarretar 

atraso no pagamento, sem o acréscimo de encargos, desde que não superior a dez dias da 

apresentação do documento fiscal corrigido. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 



 

6.1. O monitoramento e fiscalização dos serviços do objeto deste Contrato será feita por pessoa 

indicada pela CONTRATANTE por meio de ato interno. 

6.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 

ação ou omissão, de quaisquer de seus empregados, prepostos ou cooperados. 

6.3. A fiscalização da CONTRATANTE se fará exclusivamente sobre o cumprimento dos serviços e 

metas contratados, preservando a autonomia técnico-administrativa da CONTRATADA sobre os 

mesmos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

Constituem motivo para rescisão contratual unilateralmente por parte da CONTRATANTE: 

7.1. O não cumprimento das Obrigações por parte da CONTRATADA; 

7.2. Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser efetuado. 

 

CLÁUSULA OITAVA:  DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

8.1. A CONTRATADA deverá garantir que seus profissionais respeitem e sigam os padrões, 

processos e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para a prestação dos serviços, 

especialmente a Política de Segurança da Informação a ser informada e disponibilizada por 

ocasião da contratação; 

8.2. Deverão ser seguidos todos os procedimentos descritos na Legislação vigente durante o 

período contratado incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LPD); 

8.3. A CONTRATADA deverá manter sigilo sobre quaisquer informações do CONTRATANTE às 

quais, durante a vigência do contrato, venha ater conhecimento ou acesso, devendo entregar a 

CONTRATANTE o Termo de Confidencialidade (Anexo I “B” – Termo de confidencialidade), 

assinado por seu representante legal, e pelos profissionais designados para a prestação de 

serviços. 

8.4. A CONTRATADA deverá manter registros dos resultados das integrações assim como dados 

considerados privados que porventura sejam capturadas durante a utilização da ferramenta, única 

e exclusivamente para o uso dos dados por parte da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA: DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

9.1. O serviço será hospedado em ambiente próprio da CONTRATADA; 



 

9.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar técnico que acompanhará a implantação da solução, 

assim como apresentar treinamento para o mesmo; 

9.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso ao ambiente para consultas dos relatórios; 

9.4. Os serviços serão entregues no Complexo Regulador Estadual (CRE), sito à Rua 26 nº10, 

Quadra 01 Lote 01, Jardim Santo Antônio, Goiânia-Go, CEP: 74.853-070; 

9.5. A CONTRATADA deverá apresentar um documento detalhado sobre todo o conteúdo a ser 

ofertado para a implantação do assistente virtual em formato faseado de forma a subsidiar o 

processo de validação; 

9.6. A CONTRATANTE deverá validar cada fase em até 10 dias após a entrega dele, solicitando à 

CONTRATADA os ajustes necessários ao perfeito funcionamento da Solução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA E MANUTENÇÃO 

 

10.1. A contratada deverá garantir a execução dos serviços, sem interrupção; 

10.2. O canal oficial de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE será por meio da 

Diretoria Administrativa do CRE, através do telefone: (62) 3086-5560; 

10.3. Garantir pelo prazo total do contrato, a partir do aceite final da Contratante, todas as 

manutenções preventivas e corretivas, se assim, necessário, sem ônus para a Contratante, 

incluindo atualização dos softwares utilizados. 

10.4. Os níveis de severidade de suporte serão utilizados pela CONTRATADA para a classificação 

dos incidentes reportados pela CONTRATANTE. Essas classificações garantem tratamento 

consistente aos problemas tratados pelas equipes de suporte técnico da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CONFIDENCIALIDADE 

 

A CONTRATADA, por intermédio de seus representantes legais, doravante designada 

simplesmente RESPONSÁVEL, se compromete, a não divulgar, sem autorização, quaisquer 

informações de propriedade do Instituto de Gestão Por Resultados- IGPR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

 

12.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da 

Comarca da cidade de Goiânia (GO), renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 



 

 

 

Goiânia, ________________ de 2022 

 

 

_______________________                                                                 ______________________ 

CONTRATANTE                                                                                           CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. ANEXO V – CRONOGRAMA DO PROCESSO LICITATÓRIO 

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022 – IGPR 

Etapa Data Horário Local 

Publicação do Edital 
29/03/2022 A partir das 08h 

Site: www.crego.org.br  e 

jornais de grande circulação. 

Pedido de 

Esclarecimentos 

sobre o edital 

De 30/03/2022 à 

31/03/2022 

Até as 17h do 

dia 31/03/2022 

Deverá ser enviado documento 

oficial ao e-mail, informando o 

número do edital ao qual está 

concorrendo: 

contato@igpr.org.br 

Período para análise 

dos pedidos de 

esclarecimentos por 

parte do Núcleo de 

Seleção 

Dia 31/03/2022   

Divulgação dos 

esclarecimentos 
01/04/2022 Até as 18h Site: www.crego.org.br 

Data de entrega das 

propostas (Envelope 

1 e Envelope 2) 

05/04/2022 Até às 17h 

Na sede do IGPR: 

Avenida Goiás, nº 625, Quadra 

09, Lote 67, Salas 902/903, 

Edifício Governador Magalhaes 

Pinto, Setor Central-

Goiânia/GO-CEP: 74.010-010 

Abertura dos 

Envelopes pelo 

Núcleo de Seleção 

06/04/2022   

http://www.crego.org.br/
mailto:contato@igpr.org.br
http://www.crego.org.br/


 

Resultado da análise 

das propostas 
07/04/2022 Até às 17h Site: www.crego.org.br 

Período para 

Recurso 

De 08/04/2022 à 

12/04/2022 

Até as 17h do 

dia 12/04/2022 

Deverá ser enviado documento 

oficial ao e-mail, informando o 

edital ao qual está concorrendo: 

contato@igpr.org.br 

Período para análise 

dos recursos por 

parte do Núcleo de 

Seleção 

De 13/04/2022 à 

14/04/2022 
  

Divulgação da 

análise dos recursos 
14/04/2022 Até às 18h Site: www.crego.org.br 

Resultado Final do 

Processo Seletivo 
14/04/2022 Até às 18h Site: www.crego.org.br 

 

http://www.crego.org.br/
mailto:contato@igpr.org.br
http://www.crego.org.br/
http://www.crego.org.br/
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