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ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA1 
Processo n. 23305.009839.2019-01 / Cotação Eletrônica n. 6714/2019 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação – Telefone IP VOIP com PoE e visor para atender às 

necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Campinas, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência:2 

                                                      
1 Este termo de referência e seu respectivo edital foram elaborados segundo os parâmetros do modelo AGU de Dezembro/2018. 
2 Em caso de divergência entre as especificações deste Termo de Referência e as constantes no Comprasnet, as do Termo de 
Referência prevalecerão. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DETALHADA CATMAT UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTI

DADE 

VALOR 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

1 

Telefone IP VOIP com PoE e visor LCD 
Contas SIP (duas) e exibição de até 2 
chamadas; TLS/SRTP/HTTPS para 
segurança avançada e proteção de 
privacidade; 3 vias e teclas; Áudio em HD 
tanto no aparelho quanto no viva-voz; 
PoE integrado (não necessário fonte 
para funcionamento – mas deve estar 
inclusa. 
Protocolos/padrões: SIP RFC3261, 
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, 
ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, 
NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, 
STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 
802.1x, TLS, SRTP. 
Interfaces de rede: Portas Ethernet de 
10/100 Mbps com detecção automática, 
comutador duplo e PoE integrado; deve 
ter duas portas de rede para conexão de 
computador e POE. 
Tela: Tela LCD de 132 x 48 com luz de 
fundo; Teclas para 2 linhas com LED em 
duas cores e 2 contas SIP, 3 teclas 
sensíveis ao contexto com programação 
XML; 5 teclas (navegação, menu); 13 
teclas de função exclusivas para MUTE 
(silenciar), HEADSET (fones), TRANSFER 
(transferência), CONFERENCE 
(conferência), SEND (enviar) e 
REDIAL(rediscar), SPEAKERPHONE (viva-
voz), VOLUME, PHONEBOOK (agenda), 
MESSAGE (mensagem), HOLD (espera), 
PAGE/INTERCOM 
(paginação/interfone), RECORD (gravar), 
HOME (início). 

40444 Unidade R$ 326,60 30 R$ 9.798,00 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Tendo em vista o processo de ampliação do câmpus com a instalação de novas salas administrativas, faz-se 
necessário visando agilidade em atendimento e apoio ao público, a aquisição de telefones IP para ambientes 
administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Campinas 
(IFSP-CMP). 

Codecs de voz: Suporta G.711µ/a, G.722 
(banda larga), G.723 (pendente), G.726-
32, G.729 A/B, DTMF em banda e fora de 
banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), 
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC. 
Recursos de telefonia: Espera; 
Transferência; Encaminhamento 
(incondicional/sem resposta/ocupado); 
Conferência de três vias; Chamada em 
espera para conferência/captação de 
chamadas; Exibição de chamadas 
compartilhadas (SCAm shared call 
appearance)/exibição de linhas 
transferidas (BLA, bridged line 
appearance); Agenda para download 
(XML, LDAP, até 500 itens); Chamada em 
espera; Histórico de chamadas (até 200 
registros); Discagem automática com 
aparelho ocupado; Resposta 
automática; Discagem com clique; Plano 
de discagem flexível; Uso compartilhado 
de recursos; Toques musicais 
personalizados; Redundância de 
servidores e failover; Idiomas: Inglês, 
português. 
Suporte: Suporte de base, sim, permite 
posições em dois ângulos, suporte de 
parede; suporte de parede: sim. 
Seguranca: Controle de acesso de 
usuário e administrador, autenticação 
baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo 
de configuração com criptografia AES de 
256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, controle de 
acesso a mídia 802.1x; QoS: Qualidade 
serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e 
camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS); 
Upgrade/ provisionamento: Upgrade de 
firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, 
provisionamento em massa usando um 
arquivo de configuração XML com 
criptografia AES ou TR-069. 
Fonte de alimentação e temperatura 
suportável: Entrada 100-240 VCA 50-
60Hz; Saída +5 VCD, 600mA, PoE: 
integrado (802.3af); Class 2, 3,84 W-6,49 
W (somente no GXP1625). Temperatura 
de Operação: 0ºC a 40ºC - Temperatura 
de Armazenamento: -10ºC a 60ºC - 
Umidade: 10% a 90% sem condensação. 
Igual ou superior ao modelo 
Grandstream GXP1625 

    TOTAL R$ 9.798,00 
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2.2. O item deste estudo preliminar, está em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 2018-2020, com os seguintes indicadores: A56.1 Aquisição de equipamentos de telefonia. 

2.3. A metodologia usada para obtenção dos preços de referência seguiu os parâmetros da Instrução Normativa 
Nº 3, de 20 de abril de 2017, no qual consta no Artigo 2º, Inciso I- Painel de Preços disponível no endereço 
eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; II- Contratações similares de outros entes públicos, 
em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços. 

2.4. O objeto desta aquisição NÃO possui item equivalente similar disponível para contratação nas atas de SRP 
vigentes no IFSP.  

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns nos termos do parágrafo único, do 
art. 1°, da Lei 10.520/2002. 

 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de MENOR PREÇO. 

 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da data de ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. 

5.1.1. A NOTA DE EMPENHO será encaminhada para o fornecedor no e-mail cadastrado no SICAF - 
comprasnet. 

5.1.2. A entrega deverá ocorrer na Unidade Amarais do IFSP Câmpus Campinas, de segunda a sexta-
feira, das 09h às 16h, cujo endereço: Rod. Dom Pedro I, km 143,6, Amarais, Campinas/SP, CEP 13069-901. 

5.1.3. Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos seguintes 
contatos: 

 E-mail: patrimonio.cmp@ifsp.edu.br 

 Telefone: (19) 3746-6353. 

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, para efeito de posterior verificação de 
sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada.  

5.3. 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 substituídos no prazo de 10 dias úteis, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

5.4.1. 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 definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 
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6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. 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 definitivo; 

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2. 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. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. 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: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, no que couber; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. 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 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
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10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3. 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. 

 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado pela Administração nos prazos previstos na IN n. 02/2016-Seges/MPDG. 

11.2. 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. 

11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do contrato. 

11.4. 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 sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 
1993.  

11.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 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. 

11.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

11.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, 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. 

11.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado 
o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.11. 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 
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contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

11.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

11.13. Havendo a efetiva 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.   

11.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.14.1. 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. 

  

11.15. 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 efetivo 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 efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)/365 = 0,06/365 = 0,00016438, onde: 

TX = Percentual da taxa anual = 6% ao ano 

 

12.  DO REAJUSTE  

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 
propostas. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa 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; 
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13.2. A Administração pode aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, Lei n. 
10.520/2002 e Decreto n. 5.450/2005. 

13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 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. 

13.4. 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 Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

13.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do certame, correrão à conta da seguinte dotação para os itens 
classificados como: 

Programa PTRES Fonte Natureza de Despesa 

12.363.2080.20RL.0035 108934 8100000000 4.4.90.52 

 

 

 

O presente Termo de Referência segue para o parecer do Diretor do IFSP – Campus Campinas com vistas ao 
prosseguimento do certame licitatório. 
 

Campinas, 01 de agosto de 2019. 
 
 

_________________________ _____________________________ 

Darvin Ames 
Coordenador de TI 

 

Edison Waquil da Silva Junior 
Coordenador de Licitações e Contratos 

 

 
 
Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os elementos capazes 

de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades do Campus Campinas.  
 
 

Campinas, 01 de agosto de 2019. 
 
 
 

_______________________________ 
EBERVAL OLIVEIRA CASTRO 

Diretor-Geral do IFSP Câmpus Campinas 


