
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Campinas

TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA N. 01.714/2021 – COTAÇÃO ELETRÔNICA

Processo n. 23305.000342.2021-33

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição  de  material  permanente,  conforme  condições,  quan�dades  e  exigências  estabelecidas  neste
Termo de Referência.

Item Catmat Quant. Descrição Valor unitário Valor total

1 438089 03

Termômetro Digital Infravermelho
Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, 
escala: até 50 °c, �po : uso em testa, componentes:
c, alarmes, medição à distância, memória: memória
até 10 medições.

R$ 164,00 R$ 492,00

2 269893
30 (caixa
com 100

pares)

Luva descartável não cirúrgica em látex com talco. 

Luva para procedimento não cirúrgico, material: 

látex natural íntegro e uniforme, caracterís�cas 

adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, 

descartável, apresentação: atóxica, �po: 

ambidestra, �po uso: descartável, modelo: formato

anatômico, finalidade: resistente à tração.

Tamanhos P, M e G (a ser informado no envio do 

empenho). 

Caixa com 100 pares.

R$ 54,29 R$  1.628,70

3 341923
10 (caixa
com 50
unid.)

Máscara cirúrgica descartável com elás�co. 

Máscara cirúrgica, �po: não tecido, 3 camadas, 

pregas horizontais, atóxica, �po fixação: com 

elás�co, caracterís�cas adicionais: clip nasal 

embu�do, hipoalergênica, �po uso: descartável.

Caixa com 50 unidades.

R$ 51,49 R$ 514,90

Total Geral R$ 2.635,60

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

2.1. Os  itens  listados  acima,  são  necessários  para  propiciar  o  retorno  seguro  às  a�vidades  educacionais  e
administra�vas do Câmpus Campinas do IFSP, quando findar a suspensão das a�vidades em decorrência da
pandemia de Covid-19.

2.2.  A aquisição desses itens jus�fica-se nas medidas preven�vas de transmissão do novo coronavírus, conforme
estabelecidos  no  Manual  de  Biossegurança  do  Câmpus  Campinas,  que  orienta  os  protocolos  mínimos
necessários para o retorno das a�vidades presenciais, visando assegurar a saúde da comunidade interna e
visitantes do câmpus.
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2.3. O objeto desta aquisição NÃO possui item equivalente similar disponível para contratação nas atas de SRP
vigentes no IFSP.

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se nos pressupostos do art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, sendo
caracterizados como de menor vulto.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos itens é de 30 (trinta) dias contados da data de ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.

4.2. A nota de empenho será encaminhada para o fornecedor no e-mail cadastrado no SICAF - Comprasnet.

4.3. A entrega deverá ocorrer no prédio do Câmpus Campinas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h, cujo
endereço de entrega é: Avenida Heitor Lacerda Guedes, 1000, Cidade Satélite Íris – Campinas/SP.

4.4. A contratada deverá agendar a data da entrega com Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio pelo e-
mail <patrimonio.cmp@ifsp.edu.br>.

4.5. Cabe integralmente ao fornecedor descarregar os materiais e alocá-los onde a contratante indicar.

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

4.7. 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.

4.8. Os  bens  serão  recebidos  defini�vamente  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  contados  do  recebimento
provisório,  após a verificação da qualidade e quan�dade do material  e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

4.9. 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.

4.10. O  recebimento  provisório  ou  defini�vo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da  contratada  pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DA GARANTIA

5.1. Os materiais terão garan�a de 3 (três) meses a contar da data de entrega defini�va.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

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 defini�vo;

6.1.3. Comunicar  à  contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades  verificadas  no
objeto fornecido, para que seja subs�tuído, 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.
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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 respec�va nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garan�a ou validade;

7.1.2. 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;

7.1.3. 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 n. 8.078/1990);

7.1.4. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;

7.1.5. 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;

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

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

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admi�da 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
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.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado nos termos da Instrução Norma�va n. 02/2016-Seges/MPDG.

10.2. O recebimento defini�vo do objeto coincide com o da nota fiscal/fatura.

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

10.4. 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. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas
nos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

11.1.1. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo es�pulado: 1% (um por cento) do valor do
material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;

11.1.2. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias
após o vencimento do prazo de entrega es�pulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
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11.1.3. pela demora em subs�tuir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da no�ficação da
rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;

11.1.4. pela  recusa  da  Contratada  em  subs�tuir  o  material  rejeitado,  entendendo-se  como  recusa  a
subs�tuição não efe�vada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do
valor do material rejeitado;

11.1.5. pelo  não  cumprimento  de  qualquer  condição  fixada  nestas  Condições  Gerais  ou  no  Pedido  de
Cotação  Eletrônica de Preços e  não abrangida nas  alíneas  anteriores:  1% (um por cento)  do valor
contratado, para cada evento.

11.2. Ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n. 8.666/1993, as empresas ou profissionais que:

11.2.1. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

11.2.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da dispensa de licitação;

11.2.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
pra�cados.

11.3. 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 n. 8.666/1993, e
subsidiariamente a Lei n. 9.784/1999.

11.4. As multas podem ser aplicadas isolada ou cumula�vamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por
cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.5. Caso a Administração aplique multa, esta deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar
da data em que a autoridade competente da Contratante enviar Guia de Recolhimento da União (GRU) ao e-
mail da Contratada cadastrado no Comprasnet.

11.6. 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.

11.7. 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. 

11.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei n. 12.846/2013, 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.

11.9. 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 n. 12.846/2013, seguirão seu rito normal na
unidade administra�va.

11.10. 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.

11.11. 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.

11.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1. Os recursos orçamentários estão descritos na Previsão Orçamentária, anexa aos autos.
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O  presente  Termo  de  Referência  segue  para  o  parecer  do  Diretor  do  IFSP  Câmpus  Campinas  com  vistas  ao
prosseguimento do certame licitatório.

Campinas, 11 de janeiro de 2021.

FABIANA SALIM
Diretora-Adjunta de Administração

Após análise,  aprovo este  Termo de Referência,  considerando que do mesmo constam os elementos  capazes de
propiciar a avaliação do custo/bene�cio, para atender às necessidades do Campus Campinas. 

Campinas, 11 de janeiro de 2021.

EBERVAL OLIVEIRA CASTRO
Diretor-Geral
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