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CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
Rodovia Dom Pedro I (SP - 65) Km 143,6 - Bairro Amarais - CEP 13069-901 - Campinas - SP - http://www.cti.gov.br

ANEXO
MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO
(COMPRAS)

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
PREGÃO Nº 18/2019
(Processo Administrativo n.° 01241.000969/2019-29)

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de materiais de consumo, manutenção infraestrutura mecânica, conforme condições, quan dades e
exigências estabelecidas neste instrumento:

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO
MÁXIMO
ACEITÁVEL

VALOR
MÁXIMO
ACEITÁVEL
ITEM

ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE
MEDIDA

1

FELTRO DE LÃ DE
VIDRO COM PELÍCULA
DE ALUMÍNIO 1,2M X
38MM - ROLO COM
25M

335364

RL

2

R$

334,98

R$

669,96

2

REGISTRO BOLA PARA
APLICAÇÃO DO TAPA
FUGAS BITOLA: 1/4
MACHO SAE X 1/4
FÊMEA SAE

416497

PÇ

4

R$

28,63

R$

114,52

3

Niple tubo condução
metálica,
material:
latão, po: macho x
macho,
diâmetro
nominal: 1,2 x 1,2 pol,
po
extremidades:
roscadas npt

460648

PC

10

R$

6,69

R$

66,90

397368

PC

6

R$

8,13

R$

48,78

4

Conexão
metálica,
material:
cobre,
aplicação: refrigeração,
caracterís cas
adicionais: classe a,
po: luva de redução,
po ﬁxação: soldável,

DO
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diâmetro entrada: 22
mm, diâmetro saída: 15
mm C/ ANEL DE SOLDA

5

NIPLE
EM
LATÃO
3/4"X1/2" - Conexão
hidráulica,
material:
bronze,
po: bucha
redução, po ﬁxação:
roscável,
aplicação:
instalação hidráulica,
bitola i: 3,4 x 1,2 pol

453475

PC

10

R$

8,48

R$

84,80

6

LIMPADOR CONTATO
ELÉTRICO/ELETRÔNICO,
APLICAÇÃO LIMPEZA
COMPONENTES
ELÉTRICOS,
APRESENTAÇÃO SPRAY
A SECO, COMPOSIÇÃO
PETRÓLEO
E
GÁS
PROPELENTE,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
COM
CANUDO
PROLONGADOR, NÃO
INFLAMÁVEL 300 ML

410257

FR

2

R$

10,95

R$

21,90

7

ADESIVO
COLA
ESPECIAL
PARA
ISOLANTE
TÉRMICO
(ESPUMA
ELASTOMÉRICA
ISOLINE) - LATA 900ML

406305

LT

5

R$

73,07

R$

365,35

8

REGULADOR
DE
PRESSÃO DE LINHA DE
AR COMPRIMIDO 0,7 À
17 BAR, ENTRADA E
SAÍDA 1", MOD REF.:
R17-800-RNSA
NORGREN - DE IGUAL
OU
MELHOR
QUALIDADE

334054

PÇ

3

R$

1.191,39

R$

3.574,17

9

REGULADOR PRESSAO
COM
MANOMETRO
PARA AR COMPRIMIDO
DE 8 BAR CONEXÕES
1/2"

280526

PC

4

R$

265,61

R$

1.062,44

10

BACTERICIDA,
FUNGICIDA
SANITIZANTE
LIMPEZA

405276

l

10

R$

28,16

R$

281,60

11

LIMPADOR
DESINCRUSTANTE
PESADA - 5L Metasil

128511

GL

4

R$

90,70

R$

362,80

448293

BD

2

R$

426,31

R$

852,62

12

E
PARA

OLEO LUBRIFICANTE. P/
COMPRESSOR.
BASE
OLEO
MINERAL.
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VISCOSIDADE
ISO
VG100. BALDE 20L.
REFERENCIA:
COMPSOR AC 100.

13

OLEO LUBRIFICANTE. P/
COMPRESSOR.
BASE
OLEO
MINERAL.
VISCOSIDADE
ISO
VG150. BALDE 20L.
REFERÊNCIA:
COMPSOR AC 150.

369541

BD

2

R$

420,80

R$

841,60

14

OLEO LUBRIFICANTE. P/
COMPRESSOR.
BASE
OLEO
MINERAL.
VISCOSIDADE
ISO
VG46. BALDE 20L.
REFERÊNCIA:

265924

BD

2

R$

355,91

R$

711,82

15

PULVERIZADOR
/
BORRIFADOR DE ALTA
PRESSÃO 2L

226944

U

4

R$

38,02

R$

152,08

16

MANÔMETRO 0 A 20
KGF/CM2 - DIAM 100
MM VERTICAL - CAIXA
EM AÇO CARBONO
INTERN. EM LATAO
ROSCA 1/2 NPT CLASSE
A PREC.1,6% FE COM
GLICERINA

268564

PC

5

R$

196,93

R$

984,65

17

MANÔMETRO 0 A 4
KGF/CM2 - DIAM 63
MM HORIZONTAL CAIXA
EM
AÇO
CARBONO INTERN. EM
LATAO ROSCA 1/4 NPT
CLASSE A PREC.1,6% FE
COM GLICERINA

239198

PC

10

R$

84,30

R$

843,00

458384

PC

16

R$

1.862,35

R$

29.797,60

18

FILTRO ABSOLUTO COM
CAIXA
DIFUSORA
(CAIXA TERMINAL)
1200 x 600 x 100 mm
Tipo:
Filtro de Ar
Absoluto ULPA em “V”
Encaixe po faca
Vedação do Filtro: Gel
Meio ﬁltrante: Papel de
Micro ﬁbra de Vidro
Plissado (Não deve
apresentar furos ou
reparos)
Material da moldura:
Aluminio
Anodizado
com Dia. entrada = 260
mm
Eﬁciência: 99,9995 % a
0,12um
Classe: U15
Norma de referência:
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NBR ISO 29463-1:2013
(EN 1822)
Dimensões
padrão:
1200 x 600 x 100 mm
Vazão de ensaio: 1.061
m³/h
Velocidade de ensaio:
0,45 m/s
Perda de carga inicial: <
120 Pa
Perda de carga ﬁnal:
600 Pa
Temperatura: Máximo
60° C
Ponto de medição de
pressão

19

20

FILTRO ABSOLUTO COM
CAIXA
DIFUSORA
(CAIXA TERMINAL)
600 x 600 x 100 mm
Tipo:
Filtro de Ar
Absoluto ULPA em “V”
Encaixe po faca
Vedação do Filtro: Gel
Meio ﬁltrante: Papel de
Micro ﬁbra de Vidro
Plissado Não deve
apresentar furos ou
reparos)
Material da moldura:
Aluminio
Anodizado
com Dia. entrada = 260
mm
Eﬁciência: 99,9995 % a
0,12um
Classe: U15
Norma de referência:
NBR ISO 29463-1:2013
(EN 1822)
Dimensões padrão: 600
x 600 x 100 mm
Vazão de ensaio: 1.061
m³/h
Velocidade de ensaio:
0,45 m/s
Perda de carga inicial: <
120 Pa
Perda de carga ﬁnal:
600 Pa
Temperatura: Máximo
60° C
Ponto de medição de
pressão
FILTRO FINO EM "V"
593 X 288 X 292 mm
Tipo:
08
células
montadas em "V"
Meio ﬁltrante: Papel de
Micro ﬁbra de Vidro
Plissado
Material da moldura:

458383

PC

28

R$

1.364,43

R$

38.204,04

284733

U

10

R$

459,41

R$

4.594,10
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PSAI
Vedação:
Neoprene
sem emendas na saída
do Ar
Eﬁciência: 95 % a
0,5um
Classe: F8
Norma de referência:
ABNT NBR 16101
Dimensões padrão: 593
X 288 X 292 mm
Área Filtrante: - m²
Vazão: 2.150 m³/h
Perda de carga inicial: <
120 Pa
Perda de carga ﬁnal:
450 Pa
Temperatura: Máximo
70° C

21

22

FILTRO FINO EM "V"
593 X 593 X 292 mm
Tipo:
08
células
montadas em "V"
Meio ﬁltrante: Papel de
Micro ﬁbra de Vidro
Plissado
Material da moldura:
PSAI
Vedação:
Neoprene
sem emendas na saída
do Ar
Eﬁciência: 95 % a
0,5um
Classe: F8
Norma de referência:
ABNT NBR 16101
Dimensões padrão: 593
X 593 X 292 mm
Área Filtrante: - m²
Vazão: 4.300 m³/h
Perda de carga inicial: <
120 Pa
Perda de carga ﬁnal:
450 Pa
Temperatura: Máximo
70° C
CORREIA TRAPEZOIDAL
SEÇÃO 13 mm x 8 mm TIPO "V" - PERFIL A-35
COMPRIMENTO
EXTERNO 940 mm PARA TRANSMISSÃO DE
POTÊNCIA PARA AR
CONDICIONADO
COMPOSIÇÃO:
CAPA
EM TECIDO DE CORTE
DIAGONAL
IMPREGNADO
COM
BORRACHA RESISTENTE
À ABRASÃO - MARCA
GOODYEAR,

437713

U

10

R$

765,19

R$

7.651,90

375847

U

20

R$

23,62

R$

472,40
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EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.

23

CORREIA TRAPEZOIDAL
SEÇÃO 17 mm x 11 mm
- TIPO "V" - PERFIL B73 - COMPRIMENTO
EXTERNO 1920 mm PARA TRANSMISSÃO DE
POTÊNCIA PARA AR
CONDICIONADO
COMPOSIÇÃO:
CAPA
EM TECIDO DE CORTE
DIAGONAL
IMPREGNADO
COM
BORRACHA RESISTENTE
À ABRASÃO - MARCA
GOODYEAR,
EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.

295354

U

20

R$

24,95

R$

499,00

24

CORREIA TRAPEZOIDAL
SEÇÃO 13 mm x 8 mm TIPO "V" - PERFIL A101 - COMPRIMENTO
EXTERNO 2615 mm transmissão
de
força/velocidade
do
motor
para
equipamento,
conforme
normas
técnicas DIN 2215 /
ABNT NBR 14963 COMPOSIÇÃO:
CAPA
EM TECIDO DE CORTE
DIAGONAL
IMPREGNADO
COM
BORRACHA RESISTENTE
À ABRASÃO - MARCA
GOODYEAR,
EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.

454479

U

20

R$

34,82

R$

696,40

25

Pressostato Diferencial
para Ar - BELIMO
01APS-5.
Para monitoramento de
ﬁltros
de
ar
e
ven ladores, proteção
contra
superaquecimento de
ven ladores,
monitoramento
de
aumento brusco ou
ausência de ﬂuxo de ar
e outros.
CARACTERÍSTICAS:
Precisão: +/- 15%
Range: 50-500 Pa
Sinal de Saída: SPDT
Temperatura
de
Aplicação: -20 a 85°C

43443

U

14

R$

166,98

R$

2.337,72
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RELÉ DE SEQUÊNCIA E
FALTA DE FASE; 380
VAC;
60
HZ;
SENSIBILIDADE A FALTA
DE FASE: 0,7 X UM;
TEMPO DE REPOSIÇÃO
APÓS
DESENERGIZAÇÃO: 500
MS

426967

U

5

R$

125,74

R$

628,70

27

BARRA ROSCAVEL ;
zincada/galvanizada - (
3M) - (1/4") - UNC

405510

U

10

R$

8,00

R$

80,00

28

BARRA ROSCAVEL ;
zincada/galvanizada - (
3M) - (1/2") - UNC

405513

U

10

R$

49,39

R$

493,90

29

BARRA ROSCAVEL ;
zincada/galvanizada - (
3M) - (3/8") - UNC

405512

U

10

R$

25,04

R$

250,40

30

Filtro
sistema
refrigeração,exaustão,
material
elemento
ﬁltrante: manta de
poliéster,
comprimento: 20.000
mm, largura: 2.000
mm,
po:
classe
ﬁltrante: g4

437747

bb

5

R$

414,99

R$

2.074,95

R$

98.820,10

TOTAL

1.1.1. Para os itens enquadrados na Instrução Norma va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, alterada pela Instrução Norma va
IBAMA n° 11 de 13 de abril de 2018, o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classiﬁcado em primeiro lugar que
apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do fabricante do
produto no Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos Ambientais,
acompanhado do respec vo Cer ﬁcado de Regularidade válido, nos termos do ar go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e da Instrução Norma va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, alterada pela Instrução Norma va IBAMA n° 11, de 13 de
abril de 2018, e legislação correlata.
1.1.2. A apresentação do Cer ﬁcado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante
consulta on line ao sí o oﬁcial do IBAMA.
1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou,
diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor
preço.
1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes
qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos
termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.
1.5. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados do(a) recebimento da nota de empenho,
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A aquisição dos materiais visa a reposição do estoque do almoxarifado para atendimento das demandas da Divisão
de Infraestrutura Predial e Manutenção, dos laboratórios e administração. Além disto, busca-se a aquisição de materiais
com especiﬁcações que garantam o desenvolvimento das a vidades de manutenção dentro dos padrões de qualidade
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atuais.
2.2.
Vale frisar que o material a ser adquirido, que envolve componentes elétricos de vários pos, como cabos,
tomadas, disjuntores, etc., é de extrema importância para a manutenção da infraestrutura predial e do funcionamento do
CTI.
2.3.
Registre-se que a presente aquisição está alinhada ao plano de contratações 2019 cujo planejamento previu a
necessidade de compra destes itens o que afasta a necessidade de u lização de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
2.4. A falta de materiais para execução das manutenções preven vas e corre vas poderá ocasionar paradas prolongadas
dos equipamentos e além do prejuízo ﬁnanceiro, os laboratórios poderão ser forçados a interromper os processos em
execução, podendo afetar nega vamente estudos e pesquisas em andamento. Portanto, tal aquisição tem como obje vos
principais a reposição do estoque desses itens e consequentemente a manutenção do bom funcionamento das instalações
do CTI.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classiﬁcação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do
art. 1º da Lei n° 10.520, de 2002.
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do(a) encaminhamento da Nota de Empenho, em remessa
única, no seguinte endereço Rodovia Dom Pedro I (SP 65), km 143,6- Bairro Amarais, CEP nº 13.069-901- Campinas- SP.
4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90% do prazo total
recomendado pelo fabricante.
4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e
ﬁscalização do contrato, para efeito de posterior veriﬁcação de sua conformidade com as especiﬁcações constantes neste
Termo de Referência e na proposta.
4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiﬁcações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs tuídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da no ﬁcação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.5. Os bens serão recebidos deﬁni vamente no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após
a veriﬁcação da qualidade e quan dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.5.1. Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo ﬁxado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deﬁni vo no dia do esgotamento do prazo.
4.6.
O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2.
veriﬁcar minuciosamente, no prazo ﬁxado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especiﬁcações constantes do Edital e da proposta, para ﬁns de aceitação e recebimento deﬁni vo;
5.1.3.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriﬁcadas no objeto
fornecido, para que seja subs tuído, reparado ou corrigido;
5.1.4.
acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiﬁcações, prazo e local constantes no
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respec va nota ﬁscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garan a ou validade;
6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da
rede de assistência técnica autorizada;
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar gos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. subs tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo ﬁxado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
mo vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man das as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à con nuidade do contrato.
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será conﬁado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.2. A ﬁscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados a par r do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota ﬁscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.
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10.3.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade ﬁscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3.1.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per nentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação ﬁnanceira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.
10.6.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no ﬁcação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao
SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o
recebimento de seus créditos.
10.10. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos
do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo vo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ﬁcará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oﬁcial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efe vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = ( 6 / 100 )/365 I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
11. DO REAJUSTE
11.1. Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice XXXX exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.
11.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos efeitos
ﬁnanceiros do úl mo reajuste.
11.3.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela úl ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
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índice deﬁni vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições ﬁnais, o índice u lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deﬁni vo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer forma não possa mais ser
u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
11.6.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo índice oﬁcial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi vo.
11.7. O reajuste será realizado por apos lamento.
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1. Não haverá exigência de garan a contratual da execução, pelas razões abaixo jus ﬁcadas:
12.1.1. pagamento será realizado contra entrega.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. cometer fraude ﬁscal;
13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signiﬁca vos para a
Contratante;
13.2.2. multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injus ﬁcado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;
13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada
de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.7. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administra va no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo vos 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;
13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.4. Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou proﬁssionais que:
13.4.1. tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
13.4.2. tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
13.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
pra cados.
13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A va da União e
cobrados judicialmente.
13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.7. Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou
En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419 do Código Civil.
13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração administra va piﬁcada
pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administra vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar
ou Processo Administra vo de Responsabilização - PAR.
13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administra va.
13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos especíﬁcos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come do por
pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente público.
13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.1. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Unidade Gestora: 240129 Gestão: 00001
Fonte: 100
Programa de Trabalho: 19 122 2106 2000 0001
Elemento de Despesa: 339030.00
PI: 2000000M-01

Município de Campinas, 07 de outubro de 2019
Assinado Eletronicamente:
Paulo Ricardo Nucci
Requisitante
Celso Pereira
Chefe da Divisão de Suprimentos - DISUP

APROVAÇÃO DA ÁREA COMPETENTE
Mediante as considerações e justificativa que compuseram o presente documento, fundamentando a proposta dos requisitantes
para formalizar a contratação, aprovo o presente Termo de referência.

Jorge Vicente Lopes da Silva
Diretor do CTI
Documento assinado eletronicamente por Paulo Ricardo Nucci, Chefe de Divisão de Infraestrutura Predial e
Manutenção, em 07/10/2019, às 10:40 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Celso Pereira, Chefe de Divisão de Suprimentos, em 07/10/2019, às 12:50
(horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer, em 07/10/2019, às 14:01 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html, informando o código
veriﬁcador 4674060 e o código CRC 447AD40A.
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