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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14º REGIÃO 

CREF14-GO/TO 

PREGÃO Nº 001/2022 

Processo Administrativo N° 2022/001193 

 
 
 

1. DO OBJETIVO 

 
 

 
1.1 Aquisição de computadores para substituição de equipamentos 

de trabalho: 

 
 
 

 
Item Descrição CATMAT 

CATSER 
Unidade 

de Medida 

QTDE Valor 
máximo 
aceitável 
unitário 

Valor máximo 
Aceitável 

Total 

1 Computador 451909 Unidade 32 R$5.800 R$ 185.600,00 

Valor total estimado R$ 185.600,00 

 
 
 
 

1.2 Os itens indicados na tabela do item 1.1 deste termo de referência 

deverão possuir as seguintes especificações: 

 
 
 

 
Item Descrição Especificação 

   

Processador: 
• Suporte a instruções de 64 (sessenta e quatro) bits; 
• Suporte a tecnologias de virtualização; 

• Capaz de gerenciar 32 (trinta e dois) giga bytes de 
memória RAM; 
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Notebook 

• Canal de acesso direto à memória, sem depender do 
chipset; 
• Velocidade real (clock interno) de 1,6 GHz, por 

núcleo, sem o uso de recursos de turbo ou overclock; 
• 4 (quatro) núcleos físicos e 8 (oito) threads de 
processamento. 
• Deve suportar instruções AES (advanced encryption 
standard). 
• Recurso de overclock automático. 

• O processador deverá possuir pontuação CPU 
MARK no “passmark software” mínima de "6200" (seis mil e 
duzentos) pontos aferida pelo site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

 
Placa Mãe / Conectividade / Chipset: 

• Placa projetada pelo próprio fabricante do 
equipamento ou desenvolvida especificamente para o 
equipamento com direitos copyright para livre edição da 
BIOS, permitindo correções de melhoria e correções de 
falhas sem depender de um terceiro para a realização das 
correções. Não serão aceitas placas em regime de OEM e 
de livre comercialização no mercado. 
• 3 (três) portas USB integradas com o mínimo de 1 
(uma) porta no padrão USB tipo-c com tecnologia de recarga 
mesmo com o equipamento desligado, 1 (uma) porta no 
padrão USB 3.1 e 1 (uma) porta no padrão USB 2.0. 
• 1 (uma) saída de vídeo HDMI (ou miniHDMI) ou 
displayport (ou mini displayport). Caso a saída seja 
minihdmi, displayport ou minidisplayport deverá ser  
fornecido adaptador para HDMI. 
• 2 (dois) ou mais slots de memória com capacidade 
para expansão de no mínimo 32 (trinta e dois) gigabytes 
• Slots de memória com capacidade de funcionar com 
tecnologia dual- channel. 
• 1 (uma) interface para conexão de unidade de 
armazenamento com conector M.2 ou PCIe que utilize o 
protocolo NVMe (non-volatile memory express) para 
utilização da unidade de disco SSD. 
• 1 (uma) interface para conexão de unidade de 
armazenamento com conector SATA III para utilização de 
unidade de armazenamento de 2.5 polegadas. 

 
Memória RAM: 

• Padrão DDR4 com velocidade de 2.400 (dois mil e 
quatrocentos) MHz. 
• 1 (um) pente de memória com 8 (Oito) Giga bytes de 
memória RAM. 
• Não serão aceitos equipamentos com memória 
soldada. 

 
Unidades de Armazenamento: 

• 1 (Uma) unidade de disco SSD padrão M.2. Interna 
• Capacidade de armazenamento de 256 (duzentos e 
cinquenta e seis) giga bytes. 
• Uso de tecnologia M.2 SATA ou nvme (non-volatile 

memory express). 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Controladora de vídeo: 

• Memória de vídeo compartilhada ou dedicada de 1 
(um) giga bytes. 
• Controladora de vídeo “on-board" ou "off-board" 

controladora de vídeo compatível com os padrões directx 12 e 
opengl 4.4. 

 
Rede: 

• 1 (uma) interface RJ-45 10/100/1000 (rede/lan). 
• Conexão bluetooth 4.2. 

 
Segurança: 

• A placa-mãe deve possuir chip de segurança 
TPM (trusted platform module) versão 2.0 integrado, 
acompanhado de drivers e software para utilização do 
chip com o sistema operacional exigido. 

 
Acessórios/componentes: 

• Teclado padrão ABNT2, com teclas para acesso 
rápido (hotkeys) para gerenciamento do brilho. 
• Recursos de stand-by e dormência de vídeo/cpu 
para economia de energia. 
• Entrada VGA e HDMI 
• USB 3.0 

 

Sistema Operacional: 
• Windows 11 PRO (Professional), 64 bits, idioma 
Português do Brasil (Pt_br), pré-instalado, com licença 
perpétua. 
• O equipamento deve ter compatibilidade com o 
sistema operacional Windows 11 64 bits, comprovada pela 
presença no “Windows Catalog” ou por certificado emitido 
pela Microsoft para o fabricante. 
• Deve ser fornecida uma solução de restauração do 
sistema operacional. Serão aceitas: mídia de instalação do 
sistema operacional ou sistema de restauração em partição 
oculta no sistema operacional ou outra solução de 
restauração sistema operacional claramente identificada. 

 
Certificações: 

• Os certificados, certificações e normas aqui exigidas, 
deverão ser considerados como REFERÊNCIA. Também 
serão aceitos certificados e/ou certificações equivalentes 
emitidos pelo INMTERO ou órgão credenciado, baseados 
em normas ABNT ou do próprio INMTERO, desde que 
sejam atendidos os requisitos técnicos das normas e 
certificações de referência e quando for o caso, com as 
devidas adaptações para o mercado nacional. No caso de 
fornecimento de certificação equivalente nacional, caberá ao 
LICITANTE fornecer os documentos comprobatórios de 
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  atendimento dos requisitos técnicos das certificações e 
normas de referência. 
• O equipamento deverá possuir certificação de 
sustentabilidade TCO-03. 
• O equipamento deverá apresentar certificado de 
adequação à norma de qualidade da imagem ISO 13406-2. 
• O equipamento deverá constar claramente 
identificado, no site www.epeat.net na categoria “BRONZE” 
ou superior ou possuir certificado do Rótulo Ecológico 
reconhecido pelo INMTERO. 
• O equipamento deverá possuir certificação de 
consumo eficiente de energia Energystar 5.0. 
• O equipamento deverá possuir certificação de 
segurança de equipamentos de informática IEC 60950 ou 
UL. 
• O equipamento deverá possuir certificação emitida 
por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou 
por qualquer outro meio de prova, que ateste que os 
equipamentos não contêm substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (PB), cromo hexavalente (Cr (VI)), 
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da 
recomendada na diretiva Rohs (Restriction of Certain 
Hazardous Substances). 
• O equipamento deverá possuir certificação de 
conformidade eletromagnética ISO/IEC 61000. 
• O equipamento deverá possui certificação de 
radioperturbação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B. 

 
Declarações: 

• Declaração, fornecida pelo fabricante, que atesta 
que o equipamento faz parte da sua linha corporativa. 
• O fornecedor deve entregar declaração informando 
marca e modelo dos componentes utilizados na solução e 
apresentar prospecto com as características técnicas do 
equipamento e componentes, como tela, tipo de alimentação 
de energia e cabos de vídeo e de energia. Essa 
documentação deve identificar configurações cotadas, 
expansões e upgrades, comprovando-os através de 
certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas 
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas as 
chancelas (part number) utilizadas pelo fabricante desde que 
suas características estejam claramente identificadas e 
possibilite a verificação de sua adequação à especificação 
pedido. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no 
site do fabricante na Internet juntamente com o endereço do 
site. 

 
Garantia e Suporte técnico (anexo da planilha de custos e 
formação de preços): 

• O equipamento proposto deverá possuir garantia do 
fabricante para reposição de peças, mão de obra, 
atendimento no local e abranger o sistema operacional. 
Deverá ser comprovado na proposta, por meio de 
declaração do fornecedor. 

http://www.epeat.net/
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  O período de vigência da garantia é de 48 (quarenta e oito) 
meses para todo o equipamento: 

• Os equipamentos discriminados terão garantia prestada 
pela CONTRATADA sob sua total responsabilidade, a qual 
deverá observar o prazo de garantia indicado na proposta, 
que será contado a partir da data do recebimento definitivo 
dos equipamentos. 

• O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial" e 
"solução completa dos problemas" serão de no máximo 48 
(horas) considerando apenas os dias úteis. O início do 
prazo será a partir do horário de solicitação do pedido de 
suporte técnico pela CONTRATANTE. 

• O fabricante do equipamento deverá dispor de um número 
telefônico gratuito e de serviço próprio (via web) de suporte 
técnico e abertura de chamados de garantia durante todo o 
período vigente da mesma. 

• No período de garantia, a assistência técnica deverá ser 
prestada no local de instalação do equipamento ou na 
oficina técnica da CONTRATADA ou credenciada, quando 
o conserto assim exigir. Nessa última hipótese, o transporte 
dos bens e custos relacionados será de responsabilidade e 
ônus do fornecedor. 

• O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na 
proposta, os postos de assistência técnica credenciada e 
autorizados a prestar o serviço de garantia no local de 
aquisição do equipamento. 

• Todos os drivers dos componentes do equipamento para os 
sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis 
para download no sítio do fornecedor do equipamento 
durante todo o período de garantia. 

• As equipes técnicas de TI da CONTRATANTE terão 
permissão de abrir o equipamento e substituir ou expandir a 
capacidade de componentes internos, como memória, disco 
rígido, processador etc., sem a perda da garantia dos 
demais componentes. A garantia se aplicará somente aos 
itens da especificação original e por troca em decorrência 
de garantia em vigência. Os componentes substituídos no 
equipamento por parte da equipe técnica da 
CONTRATANTE não serão cobertos pela garantia. 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Os itens ofertados deverão cumprir as especificações técnicas e 

os requisitos de desempenho. 

1.4 Em caso de divergência entre a descrição detalhada do sistema e 

a especificação constante do termo de referência, prevalecerá a do termo. 

1.5 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os 

discriminados na tabela acima. 
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1.6 A presente contratação terá como critério de julgamento do tipo 

menor preço por item. 

1.7 O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias 

contados da assinatura do instrumento contratual ou instrumento substitutivo 

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

 
 

 
2 JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
 
 

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias 

contados da assinatura do instrumento contratual ou instrumento substitutivo 

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

2.2 O Conselho Regional de Educação Física da 14º Região tem por 

finalidade defender a sociedade, zelando pela qualidade dos serviços 

profissionais oferecidos na área de atividades físicas, desportivas e similares. 

Assim como, tem por missão atuar como instância normativa, zelando pelo 

cumprimento das normas, pelo fortalecimento, desenvolvimento e harmonia do 

Sistema CONFEF/CREFs em fiel observância dos princípios de ética e 

disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo 

aperfeiçoamento do exercício da Profissão conforme disciplina a Lei nº 

9.696/1998. 

2.3 Seguindo as atribuições estatutárias, o departamento de 

informática e tecnologia visando melhorias e adequações de toda a 

infraestrutura e equipamentos necessários para que o CREF14 possa 

desempenhar todas as suas atividades com eficiência. 

2.4 Desde que a este conselho deixou de ser seccional o mesmo 

utiliza os mesmos computadores onde a grande maioria não são computadores 

corporativos e os mesmos não possuem mais condições de desempenhar com 

eficiência as atividades para as quais são destinados, muitos apresentando 

queda acentuada de performance ou simplesmente danos irreparáveis em seus 
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componentes por desgaste. 

2.5 Desta forma, atendendo à determinação registrada em ata da 

reunião de diretoria e com o despacho de nº 100/2021, visando a melhor 

performance e a adequação da infraestrutura tecnológica ao novo ciclo de 

gestão, esta coordenadoria pretende realizar asubstituição dos equipamentos. 

2.6 Sendo assim, esta coordenadoria sugere a adição de 2 unidades 

como margem de segurança para eventuais substituições de forma mais célere 

ao longo da gestão, perfazendo o total de 32 unidades. 

 
 

 
3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

 
 
 

3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se 

pormenorizada em tópico específico dos estudos técnicos preliminares, 

apêndice deste termo de referência. 

 
 

 
4 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 
 
 

4.1 Devido os seus padrões de desempenho e qualidade serem 

objetivamente definidos por este instrumento, por meio de especificações usuais 

do mercado, o objeto deste termo de referência é classificado como bem 

comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°,da Lei 10.520, de 2002. 

 
 

 
5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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5.1 O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias úteis, a contar 

do recebimento da nota de empenho, emitida pela CONTRATANTE, podendo 

ser prorrogada, excepcionalmente, por igual período, uma única vez, desde  

que justificado previamente pela CONTRATADA e autorizado pela 

CONTRATANTE. 

5.2 A entrega dos itens deverá ser realizada na Av. T-3, 1855 – Setor 

Bueno – Goiânia – GO de segunda a sexta-feira de 09 às 16h, mediante 

agendamento prévio, através do endereço eletrônico: yhury@cref14.org.br. 

5.3 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por toda a logística 

da entrega dos referidos itens até os endereços exatos indicados no item 5.2, 

podendo realizar vistoria a fim de planejar e providenciar quaisquer recursos 

necessários para o transporte. 

5.4 O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior 

verificação da sua conformidade com as especificações, será realizado, em 

regra, no ato da entrega. 

5.5 O recebimento definitivo será realizado no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 

quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

5.6 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 20 (vinte) dias úteis, a contar da 

notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

5.7 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o 

material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, 

ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata 

comunicação escrita à CONTRATADA. 

5.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato. 

mailto:yhury@cref14.org.br
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6 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 
 

6.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e 

seus anexos; 

6.2 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 recebimentodefinitivo; 

6.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 

substituído, reparado ou corrigido; 

6.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado; 

6.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente 

ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus 

anexos. 

6.6 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. 

 
 

 
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: 

7.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
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especificações, prazo e local constantes no termo de referência e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes à: marca fabricante, modelo e prazo de garantia; 

7.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com 

uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

7.4 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 

nº 8.078, de 1990; 

7.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 

neste termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.6 Comunicar ao 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; 

7.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e  

qualificação exigidas na licitação; 

7.8 Indicar preposto para representá-la durante a 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 
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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. 

 
 

 
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 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 

(cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 

três (três) membros, designados pela autoridade competente. 

10.3 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. 

10.4 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. 
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11 DO PAGAMENTO 

 
 
 

11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 20 (vinte) 

dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura, através de 

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo 

contratado. 

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 em caráter definitivo 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, 

com emissão de nova fatura e/ou nota fiscal com nova data de vencimento, não 

acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

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

11.8 Antes do 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 do CONTRATANTE. 

11.10 Previamente à emissão de nota de empenho e no ato do 

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, o 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. 

11.12 Persistindo a irregularidade, o 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, o pagamento será 

realizado normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 

CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF. 

11.14 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. 

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

11.16 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. 

11.17 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% 

 
 
 
 

 

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. 
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12.2 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. 

12.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 

um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.4 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 

divulgada o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

12.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, 

obrigatoriamente, o definitivo. 

12.6 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. 

12.7 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. 

 
 

 
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
 

 
13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pois tal 

prática não praticada no mercado do objeto licitado. 

 
 

 
14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. 
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14.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia 

legal, é de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo 

fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data 

do recebimento definitivo do objeto. 

14.2 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos 

fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional 

para o CONTRATANTE. 

14.3 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos 

bens pela própria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assistência 

técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. Entende-se 

por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 

pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, 

reparos e correções necessárias. 

14.4 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de 

vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro 

uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais 

ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

14.5 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a reparação ou 

substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das 

dependências da administração pela CONTRATADA ou pela assistência 

técnica autorizada. 

14.6 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação 

escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE. 

14.7 Na hipótese do subitem acima, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao 

anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo 

CONTRATANTE, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos 

administrativos durante a execução dos reparos. 

14.8 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o  

atendimento da solicitação do CONTRATANTE ou a apresentação de 
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justificativas pela CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a  

contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição 

do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o 

reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da 

garantia dos equipamentos. 

14.9 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela 

garantia será de responsabilidade da CONTRATADA. 

14.10 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência 

próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual 

aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas 

condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

 
 

 
15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 
 

15.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 

2002, a CONTRATADA que: 

15.1.1 Inexecução  total ou parcialmente qualquer das 

obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

15.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5 Cometer fraude fiscal. 

15.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a 

administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

15.2.2 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) 

dias; 

15.2.3 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 



GOIÂNIA-GO – Av. T-3, 1855 (Dependências do Clube Oásis) - Setor Bueno. 

Fone: (62) 3229-2202 | CEP 74.215-110 | E-mail: cref14@cref14.org.br 

PALMAS-TO – Edifício Tocantins Quadra 103 Norte Rua NO 1 Nº 1 Sala 9 - Plano Diretor Norte. 
Fone: (63) 3225-2694 | CEP 77.001-016 | E-mail: cref14to@cref14.org.br 

 

 

do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

15.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 

15.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

15.2.6 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 

união com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 

cinco anos; 

15.2.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 

subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como 

infração administrativa no subitem 15.1 deste termo de referência. 

15.2.8 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. 

15.2.9 A sanção prevista no subitem 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 deste 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

15.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 

8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

15.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

15.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

15.3.4 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 
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1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de1999. 

15.3.5 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE 

serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da união, 

ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na  

dívida ativa da união e cobrados judicialmente. 

15.3.6 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.3.7 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. 

15.3.8 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. 

15.3.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver 

indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou processo administrativo de 

responsabilização - PAR. 

15.3.10 A apuração e o julgamento das demais infrações 

administrativas não consideradas como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.3.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento 

regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência 

de danos e prejuízos à administração pública federal resultante de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, comou sem a participação de agente público. 

15.3.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 
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SICAF. 

 
 
 

16 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
 
 
 

 

16.1 O custo estimado da contratação é de R$ 200.000,00(duzentos mil 

reais). 
 
 
 
 
 

FORNECEDOR CNPJ VALOR UNITÁRIO 

T9 informática 10.421.458/0001-78 R$ 5.468,15 

Primetek 07.851.862/0001-77 R$ 4.799,00 

Média painel de preços - R$ 6.781,24 

 
 
 
 

17 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
 
 

17.1 As despesas decorrentes da execução deste termo de referência 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

 6.2.2.1.01.02.009 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 

TELEFONIA. 

 
. 
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18 DA APROVAÇÃO 

 
 
 

18.1 Aprovo este termo de referência e a justificativa constante no item 

2, ressaltando que todos os preceitos legais pertinentes deverão ser obedecidos, 

em especial as diretrizes supracitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente CREF14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia, 05 de outubro de 2022. 


