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TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO 23068.034829/2021-60

VALOR TOTAL R$ 20.711,30

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Materiais Hospitalares para atender às demandas de diversos setores da UFES para o

ano de 2021, na modalidade de compra Pregão Eletrônico e julgamento por Menor Preço por lote,

conforme condições, quantidades, especificações e exigências contidas neste instrumento:

LOTE 01 - MATERIAIS HOSPITALARES

Nº
Item

Nat
Desp. SIASG SIE Especificação Unidade Qtde

Valor
unitário
(R$)*

Valor
total
(R$)

1 3036 412302 5819
Agulha descartável 25 x 7. Caixa com 100
unidades.

Caixa 6 23,10 138,60

2 3036 397494 5827
Agulha descartável hipodérmica. Tamanho: 40 x
1,20 mm.

Unidade 1000 0,29 290,00

3 3036 19402 5823
Agulha hipodermica descartavel 30 x 0,7 mm,
caixa com 100 unidades.

Caixa 2 40,97 81,94

4 3036 460133 5846 Atadura de crepom tam. 10 cm x 4,5m. Unidade 285 1,66 473,10

5 3036 460136 5847 Atadura de crepom, tam. 15 cm x 4,5 m. Unidade 40 4,67 186,80

6 3036 450520 5849
Atadura; tipo 1: elástica; material 1: 100%
poliéster; dimensões: 7,5 cm x 4,5m; Embalagem
Individual

Unidade 40 1,76 70,40

7 3028 150734 10923
Avental descartável de TNT, 100% polipropileno,
sem mangas, atóxico, tamanho único. Pacote
com 10 unidades.

Unidade 42 30,17 1.267,14

8 3036 150920 6460

Bandagem elástica adesiva. Cor bege.
Hipoalergênico. Resistente a água. Com 140% de
elasticidade. Com ondas para circulação de ar.
Adesivo ativado pelo calor. Não deve conter
látex. Tamanho: 5 cm x 5 m.

Unidade 10 31,07 310,70

9 3036 441841 6213

Bolsa térmica em gel. Peso: 1200g. Dimensões:
54 x 25 cm (C x L), admitida variação de 5%.
Formato anatômico. Flexível. Reutilizável.
Agente anticongelante e conservante. Material

Unidade 1 15,30 15,30
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100% virgem e Não tóxico (Livre de Ftalatos).
Bolsa quente/fria. Não inflamável.

10 3036 437291 5870

Cateter central; aplicação: venoso; matéria
prima: poliuretano radiopaco; vias: mono lúmen;
lúmen: 24 gau; comprimento: cerca 15 cm; tipo
fixação: fixação subcutânea; conector:
conectores padrão, clamp e tampa;
componente: kit introdutor completo; tipo uso:
Descartável; Esterelidade: Estéril; embalagem
individual.

Unidade 100 1,50 150,00

11 3036 437287 5869 Cateter intravenoso (angiocath) n. 22. Unidade 300 1,35 405,00

12 3036 395230 5876

Cateter nasal tipo óculos p/ oxigenoterapia,
pronga em silicone moldavel, tubo em
polipropileno maleável com anel de ajuste em
látex/silicone, tamanho adulto, estéril,
descartável.

Unidade 5 1,26 6,30

13 3036 438249 5871

Cateter periférico, material cateter: polímero
radiopaco, aplicação: venoso, material agulha:
agulha aço inox, diametro: 18 gau,
comprimento: cerca 45 mm, conector: conector
padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro,
tipo uso: estéril, descartável, embalagem
individual. Fabricado de acordo com a Norma
ABNT NBR 10555-5:2003.

Unidade 20 1,40 28,00

14 3036 457358 322740

Colar Cervical para Resgate. Adulto. Material:
Polietileno de alta densidade revestido com
espuma EVA Tipo fechamento velcro com 5cm.
Tamanho: M. Características adicionais: janela
traqueal e com apoio mandibular. Circunferência
mínima 40 cm. Circunferência máxima 55 cm e
altura aproximada 14 cm.

Unidade 2 17,59 35,18

15 3036 411642 5890

Equipo para infusão de soro. , Material: PVC
flexível, comprimento: mín. 150 cm, atóxico e
transparente. Tipo câmara: câmara flexível c,
filtros p, ar e bacteriano. Tipo gotejador: gota
padrão. Tipo pinça: regulador de fluxo. Tipo
injetor:c, injetor lateral e, autocicatrizante. Tipo
conector: luer c, tampa. Estéril e descartável.
Registro na ANVISA.

Unidade 40 1,51 60,40
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16 3036 437861 5886
Esparadrapo comum, rolo c/ 2,5cm de largura,
comprimento 4,50 m.

Rolo 5 4,11 20,55

17 3036 444365 6465

Faixa atadura de crepom. Medidas: 15 cm de
largura x 1,8 metros de comprimento.
Densidade: 13 fios por cm². Produto não estéril.
Embalagem com 01 unidade. Marcas de
referência: Cremer e neve.

Rolo 42 1,33 55,86

18 3036 281322 321287

Fio de sutura, material nylon monofilamento,
esterilidade estéril, tipo fio 3-0, cor preto,
comprimento 45 cm, características adicionais
com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante,
comprimento agulha 3,0 cm. Caixa com 24
unidades.

Caixa 45 41,44 1.864,80

19 3036 241305 6387
Fraldas de tecido 100% algodão natural formato
65cm x 65cm macia e absorvente.

Unidade 10 7,20 72,00

20 3036 150572 5987
Lamina de bisturi numero 15. Caixa com 100
unidades.

Caixa 10 38,00 380,00

21 3036 150572 5990
Lamina de bisturi numero 22. Caixa com 100
unidades.

Caixa 2 37,07 74,14

22 3036 22292 6410

Lanterna clínica de bolso para rápidas avaliações
e exames clínicos, lâmpada LED branca super
brilhante; clips de segurança de metal, para fixar
no bolso ou na pasta, confeccionada em
alumínio pintado; possibilita a troca de lâmpada
e bateria.

Unidade 1 76,63 76,63

23 3036 354469 322811
Lençol Descartável. Material: TNT. Sem elástico.
Medidas: 2,0 x 0,9 metros. (Comp x Larg). Pacote
com 10 unidades.

Unidade 40 25,96 1.038,40

24 3036 268855 6407
Lençol hospitalar em papel. Rolo 50 cm x 50
metros (larg. X comp). Composição: 100%
celulose virgem.

Rolo 24 9,63 231,12

25 3036 352012 321466
Lençol Hospitalar Picotado, para maca, em papel
100% celulose, rolo de 70 cm de largura X 50
metros

Rolo 221 11,22 2.479,62
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26 3036 359468 6036

Máscara multiuso, tipo concha, semi-facial, com
válvula, material manta sintética com
tratamento eletrostático, tipo uso descartável,
finalidade proteção contra poeiras, fumos e
névoas tóxicas, tipo correia cinta elástica com
ajuste no rosto, tamanho único, características
adicionais elemento filtrante N95/PFF2, mínimo
filtração 95% partículas até 0,3. Deverá
apresentar, em caracteres indeléveis e bem
visíveis, o nome comercial da empresa
fabricante ou importadora, e o número do
certificado de aprovação (CA) válido. Caixa com
100 unidades.

Unidade 3 323,78 971,34

27 3010 439627 325623

Seringa Descartável 20ml. Características: Estéril,
uso único, transparente, atóxica, com bico que
garanta conexões seguras e sem vazamentos.
Sem agulha. Bico Luer Lock com rosca para
conexões mais seguras. Cilindro com anel de
retenção. Haste com quebra de segurança.
Siliconizada. Alto grau de precisão, traços e
números de inscrição claros, legíveis e isentos de
falhas até o momento da utilização. Escala
numerada em traços longos a cada 5ml e a
secundária a cada 1ml, feitas com tinta atóxica
em azul ou preta. Indicações: Aplicar, injetar,
irrigar, aspirar e extrair fluídos. Apresentação:
Embalagem individual.

Unidade 300 0,79 237,00

28 3036 439662 6072
Seringa descartável, capacidade 1ml, com agulha
13 x 0,38 mm (insulina). Caixa com 100
unidades.

Caixa 1 110,60 110,60

29 3036 439708 6071
Seringa descartável. Capacidade 10 ml. Com
agulha. Caixa com 100 unidades

Caixa 5 60,16 300,80

30 3036 454093 6088
Seringa descartável. Graduada. Com agulha.
Esterilizada. Capacidade 20 ml.

Unidade 200 1,26 252,00

31 3036 439708 6081

Seringa Hipodérmica sem Agulha; Material:
Polipropileno; capacidade: 10 ml; tipo bico: bico
central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo
de borracha, adicional: graduada e numerada;
esterilidade: estéril; tipo uso: descartável;
apresentação: caixa com 100 unidades, onde as
seringas devem vir embaladas separadamente.

Caixa 2 58,54 117,08
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32 3036 439630 6080

Seringa Hipodérmica sem Agulha; material:
polipropileno; capacidade: 20 ml; tipo bico: bico
central luer look ou slip; tipo vedação: êmbolo
de borracha; adicional: graduada e numerada;
esterilidade: estéril; tipo uso: descartável;
apresentação: caixa com 70 unidades, onde as
seringas devem vir embaladas separadamente.

Caixa 1 97,33 97,33

33 3036 371273 6134
Solução Fisiológica. Cloreto de sódio.
Concentração 0,9 %. Forma farmacêutica.
Solução estéril não injetável. Frasco com 500 ml.

Frasco 5 4,02 20,10

34 3036 454093 10079

Sonda anal / vaginaL de silicone. Dimensões: 19
x 2.5 x 2.5 cm (C x L x P). Sonda destinada para
biofeedback para fortalecimento do assoalho
pélvico. Material: teflon. Compatível com
aparelho para perina urologia Biofeddback -
Quark.

Unidade 2 63,63 127,26

35 3036 438413 6107

Sonda uretral sem balão. Tamanho: 12. Material:
translúcido maleavel em pvc, atóxico
siliconizado, apirogênico, 01via, 40cm.
Embalagem individual estéril e descartavel, tipo
nelaton. Registro na ANVISA.

Peca 230 0,71 163,30

36 3036 271466 322712
Tesoura cirúrgica, comprimento 15cm, ponta
romba reta em aço inox; acabamento polido.

Unidade 1 26,88 26,88

37 3028 332930 326033
Touca, tipo descartável, material polipropileno,
cor branca, características adicionais tamanho
único com elástico, caixa com 100 und.

Caixa 20 26,36 527,20

38 3036 362887 6473

Válvula de Peep/Epap - Reutilizável. Tampa
transparente giratória com mola, graduando de
5-20 cmH2O. Conexão para encaixe no conector
da válvula de Peep. Reutilizável e Autoclavável a
134ºC. Acompanha bocal e clip nasal.

Unidade 2 202,05 404,10

LOTE 02 - ANÁLISES CLÍNICAS

Nº
Item

Nat
Desp. SIASG SIE Especificação Unidade Qtde Valor

unitário (R$)*

Valor
total
(R$)

39 3036 334491 5948

Kit para dosagem de acido urico. PP CAT 451.
Método: enzimático-colorimétrico. Padrão: 1 x
5mL. Líquido pronto para uso. Frasco de 200
ml.

Jogo 2 93,37 186,74
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40 3018 331754 22899

Kit para dosagem de colesterol HDL direto. PP
CAT 400. Método: enzimático-colorimétrico.
Líquido pronto para uso. Frasco de 200 ml.
Marca de referência: Bioclin - k071 ou outro de
qualidade similar.

Kit 2 338,30 676,60

41 3036 333335 5941

Kit para dosagem de Creatinina. PP CAT 435.
Método: Cinético-colorimétrico. Padrão, 1 x 10
ml; ácido pícrico, 1 x 50 ml; tampão alcalino, 1 x
200 mL e acidificante: 1 x 10 ml.

Jogo 2 65,27 130,54

42 3018 331408 2457

Kit para dosagem de glicose. PP CAT 434E.
Método: enzimático-colorimétrico. Padrão: 1 x 5
mL. Reagente de cor: 1 x 500mL. Líquido pronto
para uso. Frasco de 500 ml

Kit 2 76,00 152,00

43 3036 350233 5943

Kit para dosagem de proteinas totais. PP CAT
418. Método: colorimétrico-biuerto. Padrão: 1 x
3 mL. Biureto: 1 x 250 mL. Kit para 100/200
determinacoes.

Jogo 2 38,00 76,00

44 3018 412263 2458

Kit para dosagem de triglicerídeos. PP CAT 459.
Método: enzimático-colorimétrico. (Trinder)
Padrão: 1 x 3mL. Reagente de cor: 2 x 100mL.
Líquido pronto para uso.

Kit 2 205,67 411,34

45 3036 452729 5936

Kit para dosagem de ureia. PP CAT 427E.
Método: enzimático-colorimétrico. Padrão: 1 x
3mL. Tampão: 1 x 100 mL. Urease: 1 x 25 mL.
Oxidante: 1 x 25 mL. Necessita preparar os
reagentes para uso.

Jogo 2 114,33 228,66

LOTE 03 - MATERIAIS DE CARDIOLOGIA

Nº
Item

Nat
Desp. SIASG SIE Especificação Unidade Qtde Valor

unitário (R$)*

Valor
total
(R$)

46 3036 276696 6632

Ambú (balão) de silicone translúcido
autoclavável completo. Com máscara facial
adulto em silicone. Válvula unidirecional (bico de
pato). Válvula para reservatório e reservatório.
Bolsa para transporte e manual de instruções.
Volume de 1600 ml.

Peca 1 247,45 247,45

47 3036 313429 18582
Ambu reanimador completo. Tamanho: Infantil.
(500 mL). Balão em silicone translúcido
autoclavável. Válvula unidirecional, modelo bico

Peca 1 250,10 250,10
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de pato. Reservatório não autoclavável. 1000
mL. Extensão plástica 2,0m não autoclavável.

48 3036 454818 6379

Braçadeira com manguito. Braçadeira para
aparelho de pressão analógico (manual).
Confeccionada em nylon. Adulto. De 22 a 28 cm.
Acompanha o manguito. Com dois tubos.

Conjunto 5 32,95 164,75

49 3036 461250 6314
Eletrodo descartável com gel sólido para ECG.
Uso Infantil. Adesivo hipoalergênico. Pacote
com 50 unidades.

Unidade 1 27,31 27,31

50 3036 466537 323291

Eletrodo descartável para ECG (realização de
teste ergométrico). Eletrodo de espuma
compacta. Com gel sólido condutor.
Hipoalergênico. Resistente a fluidos. Caixa com
100 unidades.

Caixa 36 61,62 2218,32

51 3036 441991 17822

Oximetro de pulso portátil, onda e frequência de
pulso com display tipo LED para SAO2 e pulso, e
display para onda ECG e SAO2, teclado de
membrana, operação a bateria/rede elétrica,
com alça para transporte - PC; funcionamento
com 02 pilhas alcalinas com autonomia de 12h,
faixa de medição: saturação=0 a 100%, pulso 18
a 300 BPM, Exatidão = 70 a 100%.

Peca 4 132,11 528,44

52 3036 118613 326158

Papel termossensível para Eletrocardiógrafo
(ECG). Tipo: milimetrado. Dimensões: 216mm x
30m (LxC). Formato: bobina. Aplicação:
Eletrocardiógrafo com impressão térmica;
impressão de traçados de exame de
Eletrocardiograma. Compatível com
Eletrocardiógrafo de 12 canais da marca BIONET
- modelo: CADIOCARE-2000 (ERG-2000).

Bobina 5 36,93 184,65

53 3036 150247 322686

Válvula Redutora Reguladora De Pressão 3/4"
para oxigênio. Com manômetro Integrado para
utilização de tubulação em parede, material
latão, Rosca fêmea X fêmea 3/4” X 3/4” com
escala do manômetro: 0 A 10 Kgf/Cm2 (0 A 100
M.C.A.) e com temperatura máxima: 60º C.

Unidade 1 143,16 143,16

LOTE 04 - MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Nº
Item

Nat
Desp. SIASG SIE Especificação Unidade Qtde Valor

unitário (R$)*
Valor
total
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(R$)

54 3036 375788 6217

Coletor para descarte de material perfuro-
cortante, paredes rígidas contra perfurações,
cortes e escoamento de líquidos, padronizados
segundo as normas da ABNT e registro no
ministério da saúde. Capacidade de 13 litros.

Unidade 71 8,77 622,67

55 3036 363482 6220

Coletor para perfuro-cortantes, confeccionado
em papelão ondulado resistente a perfuração,
com saco plástico e revestimento interno para
descarte de objetos, alças externas, tampa de
segurança, com sistema de abertura e
fechamento prático e segurança ao manuseio,
com instruções de uso e montagem impressas
externamente. Capacidade de 7 litros.

Unidade 13 7,27 94,51

56 3036 431085 6361
Suporte Para Coletor de Material Perfuro
Cortante. Cor: Branca. Capacidade: 13 litros.

Unidade 2 24,44 48,88

LOTE 05 - MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO

Nº
Item

Nat
Desp. SIASG SIE Especificação Unidade Qtde Valor

unitário (R$)*

Valor
total
(R$)

57 3036 390648 322711

Estojo (caixa) em aço inoxidável. Perfurado. Para
autoclavação. Retangular e com tampa. 26 cm
de comprimento. 12 cm de largura. 6 cm de
altura.

Unidade 1 136,22 136,22

58 3036 282645 6060

Papel grau cirúrgico para esterilização em
autoclave, permeável a vapor, oxido de etileno e
microorganismos, resistente a temperatura
mínima de 160 graus, sem alvejante/corante,
com selo indicador para autoclavação a vapor e
face oposta de laminado transparente em
poliéster/polipropileno, 30 cm de largura,
bobina com 100 metros (em conformidade com
o padrão da ABNT vigente, de acordo com as
normas da ANVISA).

Rolo 1 177,30 177,30

LOTE 06 - MATERIAIS DE FISIOTERAPIA

Nº
Item

Nat
Desp. SIASG SIE Especificação Unidade Qtde Valor

unitário (R$)*

Valor
total
(R$)

59 3036 461310 6507 Eletrodo auto-adesivo 3x5cm para Unidade 12 26,55 318,60
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eletroestimulação de superficie. Pacote com 4
unidades.

60 3036 440913 6676

Placa em termoplástico; lisa, para moldagem na
mão; aquecimento em água quente de
aproximadamente 70ºC; tamanho aproximado
de 3,2mm x 45 cm x 60 cm. Marca de
Referência: Ezeform (de qualidade equivalente
ou superior).

Unidade 1 400,07 400,07

ITENS UNITÁRIOS

Nº
Item

Nat
Desp. SIASG SIE Especificação Unidade Qtde Valor

unitário (R$)*

Valor
total
(R$)

61 3036 339565 6204

Tiras reagentes para glicose, compatível com o
glicosíme de fitas reagentes para glicose,
compatível com o glicosímetro Accu-Chek®
Active. Caixa com 50 tiras

Caixa 2 60,01 120,02

*Metodologia de Cálculo: o valor de referência unitário é obtido através da média ponderada de todos valores unitários apresentados nas solicitações
de compra

1.1.1. DA DISPOSIÇÃO DOS LOTES

· Lote 01: Itens 1 a 38 (Materiais Hospitalares);

· Lote 02: Itens 39 a 45 (Análises Clínicas);

· Lote 03: Itens 46 a 53 (Materiais De Cardiologia);

· Lote 04: Itens 54 a 56 (Materiais De Gerenciamento De Resíduos);

· Lote 05: Itens 57 e 58 (Materiais de Esterilização);

· Lote 06: Itens 59 e 60 ( Materiais de Fisioterapia);

· Itens unitários: Itens 61.

1.1.2. DA JUSTIFICATIVA DA FORMAÇÃO DE LOTES

1.1.2.1. A formação de lotes, conforme apresentado nas tabelas do subitem 1.1 deste Termo

de Referência, encontra amparo nas questões de natureza técnicas e econômicas deste

procedimento licitatório. Isso porque, conquanto o art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, coloque o
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parcelamento do objeto licitatório como a regra nas contratações públicas, o mesmo

dispositivo também dispõe que tal parcelamento deve ser proposto com base na análise

técnica da contratação, bem como na economicidade da compra.

1.1.2.2. Para a demanda de Materiais Laboratoriais, os lotes foram formados com base em

aspectos técnicos e econômicos.

1.1.2.2.1. Os aspectos técnicos têm como base: (1) itens muito semelhantes,

com mudança apenas do material de composição, foram agrupados para que haja

padronização no fornecimento, bem como na qualidade; (2) itens com naturezas

semelhantes foram agrupados, a fim de possibilitar a sincronização no seu

fornecimento e, consequentemente, a eficiência na utilização dos produtos pela

Universidade.

1.1.2.2.2. Os aspectos econômicos têm como base: (1) os itens

individualmente considerados possuem valores pequenos, o que pode ocasionar falta

de interesse das empresas em participar da licitação, visto que, vencendo apenas um

item, não será economicamente viável o custo de se submeter a todo procedimento

licitatório. A prática de contratações com itens separados em valores muito baixos

têm gerado problemas na contratação, pois a empresa vencedora em um item de

valor pequeno ao ser convocada para entregar o produto tem feito reclamações para

transportar ou entregar apenas um produto com valor baixo. Deve-se considerar que

há custos para as empresas na participação e fornecimento de produtos que itens

com valores muito baixos não cobrem. (2) Conforme dispõe o art. 23, § 1º, da Lei nº

8.666/93, o parcelamento do objeto licitatório deve ser a regra, desde que não haja

“perda da economia de escala”. Mostra-se claro e evidente que o fornecimento de

mais produtos por uma mesma empresa gerará economia de escala, uma vez que o

próprio conceito da expressão indica que, quanto maior o número de itens a serem

fornecidos, menor será o preço de cada um deles. Assim sendo, a formação de lotes

favorecerá o Princípio da Economicidade nesta contratação, princípio este

imprescindível ao procedimento licitatório.
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1.1.2.3. Por fim, deve-se apontar que a equipe que atua na gestão/fiscalização e

acompanhamento das compras desta Universidade é muito reduzida. Sobre essa questão, o

Tribunal de Contas da União (TCU) já se pronunciou no seguinte sentido (Acórdão 2.796/2013-

Plenário/TCU):

9. Urge frisar, preliminarmente, que a adjudicação por grupo ou lote não pode ser tida, em princípio, como

irregular. É cediço que a Súmula nº 247 do TCU estabelece que as compras devam ser realizadas por item e não

por preço global, sempre que não haja prejuízo para o conjunto ou perda da economia de escala. Mas a

perspectiva de administrar inúmeros contratos por um corpo de servidores reduzido pode se enquadrar, em nossa

visão, na exceção prevista na Súmula nº 247, de que haveria prejuízo para o conjunto dos bens a serem adquiridos.

10. A Administração deve sopesar, no caso concreto, as consequências da multiplicação de contratos que

poderiam estar resumidos em um só, optando, então, de acordo com suas necessidades administrativas e

operacionais, pelo gerenciamento de um só contrato com todos os itens ou de um para cada fornecedor. É claro

que essa possibilidade deve ser exercida dentro de padrões mínimos de proporcionalidade e de razoabilidade.

1.1.2.3.1. Considerando a possibilidade de serem formadas 61 (sessenta e um)

contratações diferentes apenas neste processo (caso não haja formação de lotes) e

que a mesma equipe administra em torno de 40 (quarenta) processos licitatórios

todo ano (sem contar as contratações oriundas de dispensas e de inexigibilidades de

licitações), cada um com número de itens igual ou superior ao deste processo,

conclui-se que não há, atualmente, capacidade operacional para isso. Portanto, a

formação de lotes apresenta não só uma melhor viabilidade técnica e econômica,

como também operacional, sendo a que melhor atende ao interesse público.

1.2. REQUISITOS DE ACEITAÇÃO

1.2.1. Os requisitos de aceitação para contratação abrangem o seguinte:

1.2.1.1. DA CERTIFICAÇÃO :

1.2.1.1.1. Para todos os itens, exceto os itens 19 e 52, deve-se comprovar:

Certificado do Registro do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância

Sanitária– ANVISA, devidamente válido, nos termos da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de

1976; do Decreto nº8.077, de 14 de agosto de 2013; e da Resolução da Diretoria Colegiada

RDC da ANVISA nº 16, de 1º de abril de 2014, quando aplicável. No caso do Registro
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encontrar-se em fase de renovação, deverá ser apresentado o respectivo Certificado de

Registro do Produto em renovação acompanhada da solicitação de sua revalidação,

conforme estabelecido no § 2º do art. 8º, do Decreto Federal nº 8.077/2013.

1.2.1.2. DA INDICAÇÃO DE MARCA DE REFERÊNCIA

1.2.1.2.1. A indicação de marca na especificação, eventualmente poderá ser utilizada

pela UFES como parâmetro de qualidade, admitida tão somente para facilitar a descrição

do objeto a ser licitado e munir as empresas participantes da licitação com informações

relativas ao padrão de qualidade mínimo almejado por esta Universidade. (TCU, Acórdãos

2401/2006 e 2300/2007 – ambos Plenário).

1.2.1.2.2. Cabe destacar que as marcas indicadas como referência atendem a um

padrão de qualidade reconhecido pelo mercado ou decorrem ainda da utilização e

aprovação pela UFES em fornecimentos anteriormente. Em hipótese alguma denotam

preferência por este ou aquele fabricante, mas sinaliza para o mercado que a posição da

UFES é de acolher a diversidade.

1.2.1.3. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1.2.1.3.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais

quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação

promovidos pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da

Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, quando da aquisição de bens, recomenda-

se que o licitante fabricante e/ou fornecedor atenda aos seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de

certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto

ambiental em relação aos seus similares;
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c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais

recicláveis e/ou sejam recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante

o transporte e o armazenamento; e

d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima

da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),

tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),

bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

1.2.1.3.2. .A comprovação dos critérios acima, quando necessária, poderá ser feita

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição

credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido

cumpre com as exigências do edital.

1.3. DA COMISSÃO PARECERISTA

1.3.1. A comissão parecerista para aprovação, no momento da licitação, e para atestação, no

momento do recebimento, será composta por:

SERVIDOR MATRÍCULA SIAPE

Paula de Souza Silva Freitas 3113832
Rafaela de Araújo Fernandes Corrêa 2035486

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição do material visa atender às demandas apresentadas pelos setores da UFES, por ocasião

do Calendário de Compras 2021.

2.2. A decisão de realizar contratação a partir do agrupamento de materiais de mesma natureza e de

demandas de setores distintos revela-se vantajosa e eficiente, uma vez que gera economicidade de

processo, reduz tempo e retrabalho, ganho de escala, em virtude do volume, e torna a contratação mais

atrativa para o mercado, despertando, assim, maior interesse dos fornecedores.

2.3. Os quantitativos estimados para esta aquisição baseiam-se nas Solicitações de Compras elaboradas

através do Portal Administrativo, integrado ao Sistema de Informação para o Ensino (SIE), e enviadas à
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Diretoria de Materiais e Patrimônio (DMP/PROAD), sendo encaminhadas à Seção de Elaboração de

Compras (SEC/DPM/DMP/PROAD) para prosseguimento. As solicitações e os seus respectivos

quantitativos foram devidamente analisados, sendo previamente autorizados pelo Gestor de Recursos

responsável pela Unidade Administrativa Requisitante.

2.4. As Solicitações de Compra trazem as necessárias informações legais para a realização da

contratação, tais como: especificação do produto, quantidade, valor estimado do produto, identificação

do requisitante e do destino, dotação orçamentária; e, demais dados necessários, constantes neste

Termo de Referência, elaborado pela Seção de Elaboração de Compras, com base nos dados enviados.

2.5. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se, também, no Estudo Técnico Preliminar nº

51/2021.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O material a ser adquirido enquadra-se como bem comum, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.520,

de 17 de julho de 2002 e do art. 3º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuir

padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado,

podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.

3.2. A adoção do sistema de Pregão Eletrônico para a aquisição de bens comuns, obedece aos

parâmetros estabelecidos pela Lei nº 10.520/ 2002, e registra neste Termo de Referência todos os

elementos necessários para a devida realização do certame. Nesta etapa, denominada Fase de

Preparação do Pregão, a equipe de apoio responsável tem a tarefa de compilar as solicitações

homologadas, transcrever a justificativa de necessidade apresentada pela autoridade competente e

organizar os dados e condições necessárias para a aquisição, desde a concorrência pública até o

recebimento pelo Almoxarifado Central.

Art. 3º - A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências

de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato,

inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas,

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
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III - Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os

indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo

órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o

pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do

certame ao licitante vencedor.

4. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ATESTAÇÃO:

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho,

em remessa única, da seguinte forma:

4.1.1. A entrega do material deverá ser previamente agendada, com antecedência mínima de 24

horas, com o Almoxarifado Central da UFES, em dias úteis, horário de expediente, da segunda à

sexta-feira, através dos telefones: (27) 4009-2308 ou 4009-2309 ou por e-mail:

almoxarifado.proad@ufes.br ou almoxarifadoufes@gmail.com.

4.1.2. O material deverá ser entregue no seguinte endereço e horário:

Campus Universitário de Goiabeiras (Almoxarifado Central - UFES)

Av. Fernando Ferrari, 514 – Bairro de Goiabeiras – Vitória/ES, CEP 29075-910.

Horário de entrega: das 9:00 às 11:30h e das 13:30 às 17:00h.

4.2. Será de responsabilidade da contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local

indicado pelo responsável do recebimento.

4.3. Eventualmente poderá ser solicitada a entrega diretamente em uma das unidades administrativas

da UFES (campus de Goiabeiras e de Maruípe), devido a fatores como: peso, volume, condições

ambientais, favorecimento para montagem e etc. Tal ocorrência deverá se dar sem ônus algum para a

Universidade.

4.4. Os materiais deverão ser entregues com validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo

definido pelo fabricante na embalagem do produto ou em documento fornecido pelo mesmo quando,

numa excepcionalidade, a embalagem não constar tal informação.

mailto:almoxarifado.proad@ufes.br
mailto:almoxarifadoufes@gmail.com
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4.4.1. O disposto no item 4.4 somente se aplica caso os materiais ofertados tenham prazo de

validade determinados pelo fabricante.

4.5. Nos termos dos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido da seguinte

forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) material(is), para posterior verificação da

conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

b) o objeto será recebido definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e sua

consequente aceitação.

4.6. Quando do recebimento definitivo, caso seja constatado que os materiais entregues apresentem

inconformidades com as especificações constantes neste Termo de Referência, com a proposta ofertada

no sistema comprasnet e/ou em desacordo com a quantidade requerida neste Termo de Referência, a

Administração notificará formalmente a Adjudicatária em até 10 (dez) dias úteis a respeito do não

recebimento definitivo do objeto da licitação.

4.6.1. Após a notificação mencionada no item 4.6 a Licitante deverá providenciar a reposição, e,

quando for o caso, o recolhimento do material, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da

comunicação, pela UFES, à empresa contratada.

4.6.2. A não reposição no prazo estabelecido no subitem anterior constitui motivo para rescisão

da contratação.

4.7. A cada nova entrega, inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo.

4.8. A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega do material, deverá mencionar,

no campo observações, o número da(s) Nota(s) de empenho referente ao(s) fornecimento(s)

executado(s).

4.9. A entrega do(s) material(is) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração

da UFES, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

4.10. A atestação de conformidade da entrega do(s) material(is) caberá ao Responsável pelo

Almoxarifado Central da UFES ou a outro servidor designado para esse fim.
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Caberá à UFES as seguintes obrigações:

5.1.1. notificar a licitante vencedora quanto à requisição do fornecimento mediante envio da

Nota de Empenho, a ser repassada via fax ou e-mail para a licitante vencedora;

5.1.2. permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para o

fornecimento do material;

5.1.3. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela

licitante vencedora;

5.1.4. efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas todas

as formalidades e exigências deste Termo de Referência;

5.1.5. exercer a fiscalização sobre os materiais fornecidos, observando preços, quantitativos e as

especificações do material;

5.1.6. comunicar oficialmente à licitante vencedora qualquer irregularidade encontrada no

fornecimento, bem como quaisquer falhas verificadas no cumprimento do disposto neste Termo de

Referência;

5.1.7. solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto.

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. Caberá à licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das

seguintes obrigações:

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 respectiva nota fiscal.
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6.1.2. responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes do

fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes,

tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser

criadas e exigidas pelo Poder Público;

6.1.3. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às

dependências da UFES;

6.1.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da UFES, ou

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo

ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento pela UFES;

6.1.5. efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo

assinado estipulado pela Administração da UFES;

6.1.6. comunicar à Administração da UFES qualquer anormalidade constatada e prestar os

esclarecimentos solicitados;

6.1.7. manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação

exigidas neste Pregão.

6.2. À licitante vencedora caberá assumir a responsabilidade por:

6.2.1. todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, uma vez que os seus empregados

não manterão nenhum vínculo empregatício com a UFES;

6.2.2. todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a

execução do contrato, ainda que acontecido em dependências da UFES;

6.2.3. todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução

do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

6.2.4. encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação proveniente deste Pregão.

6.2.5. descarga do material no ato da entrega, sem ônus para a contratante.
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6.2.6. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos sociais, comerciais e

fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da UFES, nem poderá

onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a UFES.

6.3. São expressamente vedadas à licitante vencedora:

6.3.1. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UFES para execução do

contrato decorrente deste Pregão;

6.3.2. a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da

Administração da UFES;

6.3.3. a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Pregão.

7. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

7.1. 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.

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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
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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.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e

conta corrente indicados pelo contratado.

9.1.1. 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.

9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.

9.3. 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 sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no

art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de

abril de 2018.

9.4. 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.

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

pagamento.
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9.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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 pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.10. 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.

9.11. 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.

9.11.1. 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.

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

9.12.1. 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
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apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.13. 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 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 I =
( 6 100)
365

I = 0,00016438
TX= Percentual da taxa anual = 6%.

10. DO REAJUSTE

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentação das propostas.

10.1.1. 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 IPCA/IBGE

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

10.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.
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10.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação

então em vigor.

10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

11. DAS SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa nos termos das Leis 8.666/93 e 10.520/02, a licitante que:

11.1.1. não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de

validade de sua proposta.

11.1.2. não assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços, quando isso for exigida no

instrumento convocatório.

11.1.3. deixar de entregar documentação exigida no Edital.

11.1.4. apresentar documentação falsa.

11.1.5. ensejar o retardamento da execução de seu objeto.

11.1.6. não mantiver a proposta.

11.1.7. falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão.

11.1.8. comportar-se de modo inidôneo.

11.1.9. cometer fraude fiscal.

11.2. Para as situações elencadas nos subitens 12.1.5 e 12.1.7, aplicar-se-á as seguintes sanções:

a) Atraso da entrega do objeto, aplicar-se-á multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e três

centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens não entregues dentro do

prazo estipulado neste Termo de Referência, observado o limite de 10% (dez por cento),
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excetuando-se os casos de justificativas previstos na alínea “d”, inciso II, Art. 65, da Lei nº

8.666/93.

b) Inexecução parcial, quando não atendidos o prazo de 5 (cinco) dias úteis, aplicar-se-á multa de

10% (dez por cento) sobre o valor total do(s) Item(s) em desconformidade, mais a mora no

percentual de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total

do(s) item(s) não entregue(s), observado o limite de 10% (dez por cento).

c) Inexecução total do objeto, aplicar-se-á multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e três

centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens não entregues dentro do

prazo estipulado neste Termo de Referência, observado o limite de 10% (dez por cento), mais

multa de 10% (dez por cento) após configurada a inexecução total do objeto.

11.2.1. Atingindo os limites estabelecidos nas alíneas “a” e “b”, poderá ser considerada inexecução

total da obrigação assumida e ser cancelada unilateralmente a aquisição a que se refere este Termo

de Referência, sem prejuízo das demais sanções cominadas cabíveis.

11.2.2. A multa moratória será aplicada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento

do prazo previsto, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigação.

11.3. Para condutas descritas nos itens 12.1.1 a 12.1.9, o licitante ficará sujeito à penalidade de

suspensão no cadastro de fornecedores da UFES pelo prazo de até 2 (dois) anos.

11.4. Para condutas descritas nos itens 12.1.1 a 12.1.9, poderá ser aplicado a sanção de Impedimento

de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos 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.

11.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419

do Código Civil.



Universidade Federal do Espírito Santo
Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Materiais e Patrimônio

__________________________________________________________________
Termo de Referência para Pregão Eletrônico - Compras
Modelo padrão AGU - Outubro/2020
Atualização SEC -Abril/2021

25

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

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.8. 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.

11.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a

licitante contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no

Edital e das demais cominações legais.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Fonte de recursos: 8100.000000, conforme informado pela Pró-Reitoria de Planejamento

(PROPLAN).

Município de Vitória, 18 de Junho de 2021

NOME DO RESPONSÁVEL: NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

SIAPE: 1827619
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