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TERMO DE REFERÊNCIA
SETOR SOLICITANTE:

DICIE

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:

Felipe Morais Santos

1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades dos Projetos PCI's e dos setores Herbário, Zoologia, setor de tratamento e
Biblioteca do Ins tuto Nacional da Mata Atlân ca.
2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
2.1 A aquisição se faz necessária para atender as demandas dos Projetos: Projeto 1. Conservação da Biodiversidade na Mata Atlân ca Central – PCI,
Projeto 2. Conservação e Restauração da Mata Atlân ca na Bacia Hidrográﬁca do Rio Doce – PCI, Projeto 3. Diagnós co das Unidades de Conservação e
Espécies Ameaçadas de Ex nção na Mata Atlân ca Brasileira – PCI, Projeto 4. Ecossistemas Rupícolas da Mata Atlân ca: conhecimento, biogeograﬁa e
conservação – PCI, Projeto 5. Organização e Digitalização de Acervos sobre História da Mata Atlân ca e História da Conserv. da Natureza – PCI , Projeto 6.
A Ciência Cidadã na Geração de Conhecimento, Divulgação e Educação Cien ﬁca – PCI e dos setores Herbário, Zoologia, setor de tratamento e Biblioteca.

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO
ITEM QUANT. UNID. CATMAT

DESCRIÇÃO

VL. UNT.

VL. TOTAL

1

60

Caixa de máscara cirúrgica descartável. Especificações: tripla camada com
Caixa 455228 filtro; com elástico; atóxica e epirogênica; descartável do tipo
DESCARPACK OU SIMILAR - Caixa com 50 unidades.

R$

65,10

R$

3.906,20

2

10

Caixa 375935 Caixa de luva P Látex, sem pó, descartável. Caixa com 100 unidades.

R$

57,18

R$

571,83

3

29

Caixa 443397 Caixa de luva M Látex, sem pó, descartável. Caixa com 100 unidades.

R$

56,08

R$

1.626,42

4

9

Caixa 375934 Caixa de luva G Látex, sem pó, descartável. Caixa com 100 unidades.

R$

56,47

R$

508,20

5

5

Caixa 387698 Caixa de luva G Látex, com pó, descartável. Caixa com 100 unidades.

R$

57,26

R$

286,30

6

20

Pacote 108650

Jaleco descartável, confeccionado 100% polipropileno, manga longa e
descartável, gramatura 30g e cor branco - Pacote 10 unidades.

R$

79,67

R$

1.593,33

7

3

Unid.

Cânfora Tabletes - frasco plástico transparente, 150g do tipo CÂNFORA
CATARINENSE.

R$

90,05

R$

270,15

8

7

Avental descartável frontal, manga longa, punho látex, confeccionado em
Pacote 150734 TNT, fabricado em 100% polipropileno, atóxico. Pacote com 10
unidades.

R$

86,35

R$

604,42

9

3

Caixa 150128

R$

58,54

R$

175,63

10

20

Litros 150128 Álcool Etílico 92,8%, 1 L.

R$

13,36

R$

267,25

11

1

Caixa 150128 Álcool hidratado na concentração de 70º INPM. Caixa com 12 litros.

R$ 109,47

R$

109,47

12

4

Caixa 150128 Swab para coleta de amostras estéril haste de plástico com 100 unidades.

R$

20,58

R$

82,30

13

200

Unid. 150128 Agulha descartável 0,70X25 (Cinza) 22G x 1'' do tipo BD.

R$

0,50

R$

100,00

4987

Álcool pad 70% sachê asséptico, compressa de falso tecido embebida em
solução de álcool isopropílico a 70%. Caixa com 100 unidades.
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14

100

Unid. 150128 Agulha 13X0,45 do tipo BD (marrom) 26G x 1/2'' tipo de insulina.

R$

0,52

R$

52,00

15

100

Unid. 150128 Agulha Hipodérmica Rosa 1,20x40 - 18G 1 1/2 do tipo BD.

R$

0,47

R$

47,00

16

200

Unid. 150128 Agulha 20X0,55 (Purpura) 24G x 3/4'' do tipo BD.

R$

0,57

R$

114,40

17

50

Unid. 150128 Scalp, cateter de infusão intravenosa rígido, tipo borboleta, tamanho 21 G.

R$

0,87

R$

43,50

18

1

Caixa 150128 Seringas descartáveis sem agulhas 1ML. Caixa com 100 unidades.

R$

75,25

R$

75,25

19

3

Caixa 150128 Seringas descartáveis sem agulhas 3ML. Caixa com 100 unidades.

R$

67,25

R$

201,75

20

3

Caixa 150128 Seringas descartáveis sem agulhas 5 ML. Caixa com 100 unidades.

R$

50,50

R$

151,50

21

2

Caixa 150128 Seringas descartáveis sem agulhas 10 ML. Caixa com 100 unidades.

R$

93,68

R$

187,35

22

15

Unid. 150128

Pinça de sobrancelha ponta fina, comprimento aproximado 9 cm, ponta
fina e reta.

R$

3,36

R$

50,45

23

2

Rolo

Papel lençol 100% celulose reciclada, medindo 70 cm x 50 m. Lençol
Hospitalar descartável

R$

51,94

R$

103,87

24

2

Estojo para kit de Primeiros Socorros confeccionada em nylon, nas
dimensões 17cm x 11cm, com alça manual. Bolso interno em tela
Unid. 150128
expansível e tela chapado com abertura por zíper; Alcinha interna para
pendurar quando aberto; Fechamento por zíper. Cor: Vermelha.

R$

76,24

R$

152,48

25

3

Unid. 108650

R$

79,00

R$

237,00

26

1

Unid. 108650 Jaleco em tecido Oxford, com gola e manga curta, cor branco, tamanho G.

R$

64,08

R$

64,08

27

2

Unid. 150128 Álcool absoluto 99,5%. Frasco com 1L.

R$

17,87

150128

Jaleco em tecido Oxford, com gola e manga longa, cor branco, tamanho
M.

R$

35,73

4. DA DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA
4.1 Data de abertura: 03/08/2020 ás 08:00
4.2 Data de encerramento: 05/08/2020 ás 17:59
4.3 Endereço Eletrônico, site: h ps://www.comprasgovernamentais.gov.br/, Cotação Eletrônica n° 30/2020 - UASG 240252
5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
5.1 Em atenção ao disposto na Seção VI da IN 05/2017 e nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, em função da natureza, declaramos que os bens constantes
no Item 1 (Do Objeto) deste Termo de Referência enquadram-se como de natureza comum.
6. DO LOCAL E ACEITAÇÃO
6.1 Após o término da cotação eletrônica e análise da empresa vencedora, será solicitado via e-mail, a proposta e prospecto dos itens, devidamente
instruída e assinada, a ﬁm de garan r que o produto ofertado esteja de acordo com o solicitado no item 3 (DO DETALHAMENTO DO OBJETO) deste Termo
de Referência.
6.2 A empresa vencedora deverá realizar a entrega dos bens, em sua totalidade, no prazo de 15 dias. O prazo será contado a par r do recebimento da
Nota de Empenho;
6.3 O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado a critério da Administração, quando requerido pela empresa vencedora, em tempo hábil,
por escrito, antes do seu termo ﬁnal e desde que ocorra mo vo jus ﬁcado.
6.4 As entregas deverão ser realizadas no setor Administra vo do INMA, para análise da conformidade. Após, a contratada entregará os itens no Setor de
des no;
6.5 Endereço: Avenida José Ruschi, 04, Centro, Santa Teresa- Espírito Santo, CEP 29.650-000, em dias e horários de expediente normais, a saber: 2ª a 6ª
feira, de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30.
6.6 Na entrega, os materiais/os serviços deverão estar em perfeitas condições e em estrita observância das especiﬁcações deste Termo de Referência e da
proposta, acompanhados da respec va nota ﬁscal eletrônica detalhada;
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6.7 A não observância desta condição implicará em inaceitação por parte da Administração, sem que caiba qualquer po de reclamação por parte do
fornecedor inadimplente, isentando o INMA de qualquer indenização.
6.8 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 5 (cinco) dias, a contar da no ﬁcação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
6.9 Os bens serão recebidos deﬁni vamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a veriﬁcação da qualidade e quan dade
do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.10 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.
6.11 O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 São obrigações da Contratante:
7.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;
7.1.2 Veriﬁcar minuciosamente, no prazo ﬁxado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especiﬁcações constantes neste Termo de
Referência e da proposta, para ﬁns de aceitação e recebimento deﬁni vo;
7.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriﬁcadas no objeto fornecido, para que seja subs tuído,
reparado ou corrigido;
7.1.4 Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
7.1.6 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.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:
8.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiﬁcações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da
respec va nota ﬁscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garan a ou validade;
8.1.2 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);
8.1.3 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de a adjudicada, a critério da Administração, subs tuir, reparar, corrigir, remover às suas
expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o produto com avarias ou defeitos;
8.1.4 A empresa vencedora deve comunicar a Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os mo vos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.
10. DAS SANÇÕES
10.1 Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
10.1.2 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto, Falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude ﬁscal ou
não man ver a proposta.
10.1.4 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ﬁcará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:
10.1.5 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signiﬁca vos para a Contratante;
10.1.6 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;
10.1.7 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
10.1.8 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;
10.2 Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os proﬁssionais que:
10.2.1 Tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.2.3 Tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
10.2.4 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra cados.
10.3 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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10.4 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.
10.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11. DO PAGAMENTO
11.1 Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega deﬁni va e mediante
nota ﬁscal devidamente atestada pelo solicitante; seguido de consulta on-line ao SICAF (sistema de cadastramento uniﬁcado de fornecedores), ou emissão
das Cer dões.
11.2 Na Nota Fiscal a empresa deverá informar: Banco, nº da Agência Bancária e Conta Corrente.
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1 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.
13. CONTROLE DA EXECUÇÃO
13.1 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.
13.2 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.
13.3 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.
14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
14.1 No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, contribuições incidentes direta ou indiretamente, e
quaisquer outras que venham a incidir sobre o valor do bem ofertado.
14.2 A empresa vencedora é responsável pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais, comerciais, seguros, deslocamento
de pessoal, prestação de garan a e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no fornecimento.
14.3 A empresa vencedora não poderá u lizar de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
14.4 As notas ﬁscais devem ser enviadas para o e-mail: selic@inma.gov.br
14.5 A empresa vencedora deve atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
14.6 O prazo de validade de cada material ofertado deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses, contados a par r da data de sua entrega deﬁni va, caso
exista outro prazo de validade na descrição do produto, esse deverá ser respeitado.

Célio Lopes Rozado
Chefe da Divisão de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Célio Lopes Rozado, Chefe de Divisão de Planejamento e Gestão, em 31/07/2020, às 11:19 (horário oﬁcial de
Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html, informando o código veriﬁcador 5749679 e o código
CRC ECC80BDF.

Referência: Proces s o nº 01239.000197/2020-16

SEI nº 5749679
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