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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

24 /2019

(Processo Administrativo n° 01241.001125/2019-03)
1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção das instalações, máquinas e dos sistemas de laboratórios e
salas limpas do CTI Renato Archer, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Descrição

1

Especificação para Compra

CATMAT Unid.

220V; 1750 W; Energia de impacto: 41 J;
Número máx. de impactos: 1300 i.p.m.;
Peso: 17.9 kg; Dimensões: 760 x 255 mm;
Encaixe para acessório 28 mm sextavado
interior; Valor de emissão de vibrações ah:
13 m/s2; Incerteza K: 2 m/s2
Martelo Demolidor Acessórios inclusos:
290942
Punho adicional; Asa de transporte;
18 kg
Bisnaga de graxa; Pano para máquina; 1
Ponteiro, encabadouro hexagonal 28 mm,
400 mm; Carrinho de transporte (maleta
com rodinha); Garantia: 12 meses;

valor
Qtde máximo
acitável

custo total do
item

CJ

1

R$ 4.762,96 R$

4.762,96

U

1

R$ 2.120,80 R$

2.120,80

Referência: BOSCH-GSH1628 ou
equivalente ou de melhor qualidade
2

CM3-3 A-R-A-EAQQE - Bomba
centrífuga
multicelular
horizontal

BOMBA ÁGUA DI - PRIMÁRIA - CM3-3 460335
A-R-A-E-AQQE - Bomba centrífuga
multicelular horizontal compacta, de
aspiração axial
Líquido:
Líquido bombeado: Água
Gama de temperatura do líquido: -20 .. 90
°C
Temperatura do líquido durante operação:
20 °C
Densidade: 998.2 kg/m³
Técnicos:
Velocidade da bomba na qual se baseiam os
dados da mesma: 3480 rpm
Caudal nominal: 3.7 m³/h
Altura manométrica nominal: 29.7 m
Código empanque.1:Tipo 2:Superfície
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rotativa vedante 3:Apoio fixo 4:Vedante
secundário: AQQE
Tolerância da curva: ISO9906:2012 3B
Materiais:
Corpo da bomba: Ferro fundido
EN-JL1030
ASTM 30 B
Impulsor: Aço inoxidável
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Borracha: EPDM
Flange padrão: ROSCAGEM
WHITWORTH RP
Entrada da bomba: Rp 1
Descarga da bomba: Rp 1
Car. eléctricas:
Tipo de motor: 71BA
Potência nominal - P2: 0.6 kW
Frequência da rede: 60 Hz
Tensão nominal: 1 x 115/230 V
Factor de serviço: 1
Corrente nominal: 7.6/3.6 A
Corrente de arranque: 260 %
Velocidade nominal: 3240 rpm
Classe de protecção (IEC 34-5): IP55
Classe de isolamento (IEC 85): F
Índ. efic. mín. MEI ≥: 0.7
Peso líquido: 12 kg
Peso bruto: 14.5 kg
Aprovações:
CE,CULUS,WRAS,ACS,TR,EAC
CM5-4 A-R-A-E- BOMBA ÁGUA DI - SECUNDÁRIA 461085
AQQE - Bomba CM5-4 A-R-A-E-AQQE - Bomba
centrífuga
centrífuga multicelular horizontal
multicelular
compacta, de aspiração axial, fiável com
horizontal
orifício de aspiração axial e bocal de saída
radial. O veio, os impulsores e as câmaras
em aço inoxidável. As peças de entrada e
descarga em ferro fundido. O empanque
mecânico é um vedante O-ring não
equilibrado, de design especial. A ligação
da tubagem é realizada através de roscas de
tubo Whitworth internas, Rp (ISO 7/1).
A bomba está equipada com um motor
assíncrono auto-ventilado de 3 fase(s),
montado numa
Líquido:
Líquido bombeado: Água
Gama de temperatura do líquido: -20 .. 90
°C
Temperatura do líquido durante operação:
20 °C
Densidade: 998.2 kg/m³
Técnicos:
Velocidade da bomba na qual se baseiam os
dados da mesma: 3480 rpm
Caudal nominal: 5.6 m³/h
Altura manométrica nominal: 44.2 m
Código empanque.1:Tipo 2:Superfície
rotativa vedante 3:Apoio fixo 4:Vedante
secundário: AQQE
Tolerância da curva: ISO9906:2012 3B
Materiais:
Corpo da bomba: Ferro fundido
EN-JL1030
ASTM 30 B
Impulsor: Aço inoxidável

U

1

R$ 3.229,88 R$

3.229,88
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DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Borracha: EPDM
Instalação:
Temperatura ambiente máxima: 55 °C
Pressão máx. de funcionamento: 10 bar
Pressão máx. à temp. indicada: 10 bar / 90
°C
Flange padrão: ROSCAGEM
WHITWORTH RP
Entrada da bomba: Rp 1 1/4
Descarga da bomba: Rp 1
Car. eléctricas:
Tipo de motor: 90FA
Classe de eficiência IE: NEMA Premium /
IE3 60Hz
Potência nominal - P2: 2.2 kW
Frequência da rede: 60 Hz
Tensão nominal: 3 x 220-255D/380-440Y
V
Factor de serviço: 1
Corrente nominal: 7,95-7,55/4,60-4,35 A
Corrente de arranque: 900-1200 %
Velocidade nominal: 3520-3530 rpm
Eficiência do motor com carga total: 86.8
%
Classe de protecção (IEC 34-5): IP55
Classe de isolamento (IEC 85): F
Índ. efic. mín. MEI ≥: 0.7
Peso líquido: 29.4 kg
Peso bruto: 31.9 kg
Aprovações: CE,WRAS,ACS,TR,EAC
TANQUE PARA RECOLHEDORA GAS
COM VALVULA DE SEGURANCA
Capacidade: 23Kg / 50 Lbs;
TANQUE PARA
Válvula Y para líquido/vapor;
RECOLHEDORA
422844
Abertura de ¼” para válvula de purga de ar;
23 kg
Válvula e Chave-Boia;
Válvula de alívio de pressão: 600 PSI / 4,1
MPa
BOMBA DE TRANFERÊNCIA DE ÓLEO
PARA BOMBEAMENTO EM SISTEMAS
EM OPERAÇÃO E SOB PRESSÃO. COM
ADAPTADOR CÔNICO UNIVERSAL
QUE PERMITE CABER TODOS OS
GARGALOS DO RECIPIENTES SEM
ADAPTADORES ADICIONAIS.
VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA
SEM PARTES MÓVEIS QUE IGUALA
Bomba de
PRESSÃO DENTRO E FORA DO
transvasagem de RECIPIENTE DE ÓLEO.PUNHO
76384
óleo
ACOCHOADO, MANGUEIRA DE DOIS
PÉS, CONEXÃO SAE DE 1/4", BOMBAS
CONTRA PRESSÃO DE 200PSI E
ADAPTADOR UNIVERSAL COM
MANGUEIRA DE TRASFERÊNCIA DE
SUCÇÃO E ACESSÓRIOS INCLUIDOS.
TIPO: EOS - BTOM - BOMBA
TRANSVASAGEM ÓLEO MANUAL FRIGELAR OU SIMILAR DE
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.
Bomba Submersa Bomba Submersa Limpa Fossa Esgoto 1cv 362079
Esgoto 1 CV/220 220v
V
- Diâmetro do Solido 40 mm
- Corpo da bomba em aço inox AISI 304 e
ferro fundido com tratamento antiferrugem
- Rotor da bomba em ferro fundido com

U

4

R$ 1.113,79 R$

4.455,16

U

1

R$ 361,85

R$

361,85

U

1

R$ 2.811,22 R$

2.811,22
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Pacômetro

8

Motosserra

9

Estação de
Dessoldagem
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tratamento especial
- Lâmina de corte em aço carbono com
tratamento especial
- Ponta do eixo em aço inox AISI 304
- Imersão máxima: 5 metros
- Selo mecânico em grafite cerâmica buna
Motor:
- Rolamento especial
- Enrolamento em cobre
- Protetor térmico
- Classe de isolação: B
- Classe de reprodução: IP68
- Monofásica
Detector de materiais com profundidade de
15 cm, capacidade de detecta tubos de
plástico, metais ferrosos, metais nãoferrosos, estruturas em madeira, condutores
elétricos, e PVC cheios.
Especificações Técnicas:
Profundidade de detecção máx: 150 mm
Profundidade de medição, aço, máx: 150
mm
Precisão: ± 5 mm
Dispositivo de desligamento automático, 442252
aprox. 5 min
Protecção contra pó e salpicos de água: IP
54
Precisão do centro do objeto: ± 0,5 cm
Precisão de profundidade do objeto: ± 0,5
cm
Mínima distância entre 2 objetos: 4 cm
Garantia de 12 meses
Ref. D-TECT 150 da Bosch ou equivalente
ou de melhor qualidade
Motosserra a Gasolina
Características
Motor 2 tempos.
Lubrificação automática.
Freio da corrente.
Ignição eletrônica.
Sistema antivibração.
Válvula de descompressão.
Partida rápida.
Dados Técnicos
449191
Potência máxima: 4,2kw (5,7Hp)
Cilindrada: 72,6 cm3
Capacidade do tanque de Gasolina: 0,75L
Capacidade do tanque de óleo: 0,42L
Sabre: 18" a 20"
Corrente: 3/8'
Peso: 6,3kg
ref. DCS7301G Makita ou equivalente ou
de melhor qualidade
88315
Estação de dessoldagem - configuração
mínima:
Temperatura ajustável entre: 160 a 480ºC.
Tensão 127
Vac Potência mínima 140 Watts, com
sugador de solda na pressão mínima do
vácuo: 600mmHG.
Marca/modelo de referência Hikari
Modelo: HK-915 - 127V ou equivalente ou
de melhor qualidade. Para utilização em
dessoldagem de circuitos eletrônicos em

U

1

R$ 4.410,07 R$

4.410,07

U

1

R$ 2.367,85 R$

2.367,85

U

1

R$ 943,70

R$

943,70
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geral.

10

SOPRADOR
TÉRMICO

SOPRADOR TÉRMICO 1500 Watts, 127
VCA. Cabo de
alimentação de no mínimo 1,5 metros.
Marca/Modelo de referência: HG1500
359050
Black And Decker ou equivalente ou de
melhor qualidade Para utilização em
reparos eletrônicos, termo contrateis, etc.

U

1

R$ 591,36

R$

591,36

Soma total

R$ 26.054,85

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 o atendimento das demandas da Divisão de Infraestrutura Predial e Manutenção,
além dos laboratórios e da administração. Assim, busca-se a aquisição de materiais com especiﬁcações que garantam o
desenvolvimento das a vidades de manutenção e o funcionamento dos processos dentro dos padrões de qualidade atuais.
2.2.
Vale frisar que o material a ser adquirido é de extrema importância para a manutenção da infraestrutura do CTI,
uma vez que envolve equipamentos mecânicos, muitos dos quais são fundamentais para as a vidades dos laboratórios e
do CTI como um todo.
2.3.
Registre-se que a presente aquisição está alinhada ao plano de contratações 2019 cujo planejamento previu a
necessidade de compra de itens deste po, o que afasta a necessidade de u lização de dispensa ou inexigibilidade de
licitação.
2.4.
A falta destes materiais pode ocasionar paradas prolongadas dos equipamentos e, além do dano ﬁnanceiro, os
laboratórios poderiam ser forçados a interromper os processos em execução, afetando nega vamente estudos e pesquisas
em andamento. Portanto, a aquisição desses itens é de suma importância para o 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,
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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
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.
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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.
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.
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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
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, pelo fato de ser aquisições de equipamentos de pronta
entrega, sem obrigação futura.
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:
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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;
13.2.6.1. 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.
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. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Gestão/Unidade: 00001/240129
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Fonte: 0178980000
Programa de Trabalho: 19 122 2106 2000 0001
Elemento de Despesa: 449052.39, 449052.38, 449052.34, 449052.04, 449052.39
PI: 2000000M-01
Campinas, 07 de outubro de 2019
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 08/10/2019, às 09:52 (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 Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de Tecnologia da Informação
Renato Archer, em 08/10/2019, às 09:58 (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 08/10/2019, às 09:59
(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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