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TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO  

(COMPRAS) 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLÓGICA - FACTO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2022 

UASG 462939 
(Processo Administrativo n.° 0001-06/2022) 

 

O presente Termo de referência destina-se a estabelecer normas relativas à aquisição de serviços de 
projeto de estudo, bem como subsidiar as pessoas físicas/jurídicas interessadas na elaboração de suas 
propostas. 

 

O presente termo rege-se pelo Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014, bem como pela Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021. 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Termo, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
materiais de consumo, arduíno, kit de robótica, materiais de informática e serviço de auditoria, a 
fim de dar subsídios quanto à estrutura e desenvolvimento das atividades a serem solicitados pelas 
entidades/institutos apoiados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia (Facto), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 

1.2. As condições, descrições e quantidades estão estabelecidas neste Termo de 
Referência. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito 
no site www.gov.br/compras/pt-br, no “SIASG” ou na Autorização de fornecimento, prevalecerá, 
sempre, a descrição no Edital, neste Termo de Referência e seus anexos. As descrições 
constantes na nota fiscal deverão estar conforme descrições deste Termo de Referência. 

1.3. Solicitamos que na descrição complementar (site www.gov.br/compras/pt-br) sejam 
apresentadas todas as informações do item cotado. 

1.4. Optou-se pela aquisição por Sistema de Registro de Preços pela necessidade de 
parcelamento da entrega dos produtos/serviços, em razão da implantação do projeto, assim não 
sendo possível determinar o período exato para a entrega. 

1.5. Caso seja necessário, serão solicitados prospectos e/ou amostras dos itens à licitante 
classificada provisoriamente em primeiro lugar. Caso não seja aceito o apresentado para análise, 
a licitante será desclassificada, sendo exigido do segundo colocado e assim sucessivamente, até 
ser classificada uma empresa que atenda plenamente às exigências do ato convocatório. O prazo 
de envio da amostra deverá ser de até 3 (três) dias úteis. 

1.6. A Autorização de Fornecimento será enviada, preferencialmente, por e-mail, para tanto 
as empresas devem atualizar suas informações cadastrais no site www.gov.br/compras/pt-br. 

1.7. Na nota fiscal, no campo “dados adicionais/informações complementares” as empresas 
deverão informar seus telefones, e-mail e dados bancários. 

1.8. O preço estimado poderá sofrer alteração até a data de abertura do Pregão. 

1.9. As licitantes vencedoras deverão atender a toda a legislação afeta à área e normas 
técnicas em vigor correspondentes aos produtos/serviços, pelos órgãos e agências reguladoras 
competentes e também conforme indicação do fabricante/produtor. 
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1.10. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 
condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º, 
do Decreto n. 8.538, de 2015. 

1.11. A disputa dos produtos/serviços objetos da presente licitação, conforme especificações 
constantes do presente termo será realizada da seguinte forma: Os itens 13, 14, 15, 16 e 18 para 
ampla concorrência e os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 de contratação exclusiva de 
ME/EPP/COOP. 

1.12. O orçamento total estimado para a aquisição dos produtos/serviços é de R$ 
1.422.647,15 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 
quinze centavos). O valor de referência foi obtido nos termos do Art. 4º, do Decreto nº 8.241, de 
21/05/2014 e artigo 6º da IN nº 73, de 5 de agosto de 2020, sendo o preço máximo estimado e 
admitido por item (sendo vencedor quem apresentar o menor valor pelo item condizente com as 
especificações descritas): 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

DECRETO 
7.174/10 

CATMAT 
CATSERV 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

DIFERENÇA 
MÍNIMA DOS 
LANCES (%) 

QUAN
T. 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 Camisa. Tecido: 100% poliéster, 
tecido colorido de acordo com a 
necessidade do evento. Gola 
careca. Tamanhos variados em 
P, M, G e GG. Arte 
personalizada, tela tamanho A4, 
impressão em silk screen. 

Não 10030 Und 1% 100 19,58 1.958,00 

2 Lápis. Lápis personalizado, com 
borracha branca (com guarnição 
niquelada) e grafite preto, 
produzido a partir de madeira de 
reflorestamento. Medidas 
aproximadas: 185mm x 7mm. 

Não 225570 Und 1% 1.300 0,94 1.222,00 

3 Bloco de anotação. Capa - papel 
supremo 350 g/m²; formato A5; 
4/0 cores. 4ª capa -papel 
supremo 350 g/m²; formato A5; 
sem impressão. Miolo-papel off-
set 75 g/m²; formato A5 (148 x 
210 mm); 1/0 cor; 50 folhas por 
bloco. Acabamento: wire-o 
branco. 

Não 486016 Und 1% 600 2,10 1.260,00 

4 Produto/Serviço: Kit de 
desenvolvimento para Arduino -  
Avançado 

Descrição: Kit de 
desenvolvimento para tecnologia 
Arduino, composto por no 
mínimo os seguintes 
componentes: 01 (uma) placa 
compatível com plataforma 
open-hardware e suporte para 
ambiente de desenvolvimento 
baseado na linguagem C, com 
microcontrolador ATmega2560, 
com tensão de operação 5V, 

Não 414002 Kit 1% 62 512,97 31.804,14 
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tensão de entrada entre 7-12V, 
com 54 portas digitais (15 com 
suporte para serem usadas 
como PWM), com 16 portas 
analógicas, com corrente de 
pinos I/O 40mA, corrente de 
pinos de 3,3V 50mA, com 
memória flash 256KB (8KB 
usado no bootloader), SRAM 
2KB, EEPROM de 4KB e 
velocidade do Clock de 16MHz; 
01 (um) cabo USB com no 
mínimo 30cm; 01 (uma) fonte de 
alimentação com tensão de 
saída máxima 12V; 01 (um) 
módulo de display LCD 16x2 
com conectores já soldados; 01 
(um) módulo RF Transmissor + 
Receptor com frequência de 
433MHz; 01 (um) sensor de 
distância ultrassônico; 01 (um) 
sensor de movimento de 
presença tipo PIR; 01 (um) motor 
de passo 5v; 01 (um) Driver 
Motor de Passo ULN2003; 01 
(uma) protoboard com 830 
pontos; 30 (trinta) jumpers 
macho-macho com cores 
variadas e tamanho mínimo 
20cm; 20 (vinte) jumper macho-
femea com cores variadas e 
tamanho mínimo 20cm; 01 (um) 
módulo relé com 1 canal; 01 (um) 
micro servo 9g; 01 (um) sensor 
de temperatura NTC; 01 (um) 
sensor óptico reflexivo tipo 
TCRT5000; 01 (um) sensor de 
luz tipo LDR; 01 (um) buzzer 
ativo 5V; 05 (cinco) LEDs na cor 
vermelho; 05 (cinco) LEDs na cor 
amarelo; 05 (cinco) LEDs na cor 
verde; 15 (quinze) resistores 
330Ω; 05 (cinco) resistores 1KΩ; 
05 (cinco) resistores 10KΩ; 04 
(quatro) diodos 1N4007; 01 (um) 
potenciômetro 10KΩ; 01 (um) 
potenciômetro Trimpot 10KΩ; 04 
(quatro) capacitores cerâmicos 
10nF; 04 (quatro) capacitores 
cerâmicos 100nF; 02 (dois) 
capacitores eletrolíticos 10uF; 02 
(dois) capacitores electrolíticos 
100uF; 05 (cinco) chaves tactil 
(Push-Button) e 01 (uma) caixa 
organizadora transparente com 
as seguintes dimensões (30 x 
19,5 x 4,5cm). Todos os itens 
descritos neste kit devem possuir 
garantia mínima de 06 meses. 

5 Produto/Serviço: Kit de robótica 
– Arduino 

Descrição: Kit educacional para 

Não 414002 Kit 1% 31 400,39 12.412,09 
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montagem de robôs com 
tecnologia Arduino, composto 
por no mínimo os seguintes 
componentes: 01 (uma) placa 
compatível com plataforma 
open-hardware e suporte para 
ambiente de desenvolvimento 
baseado na linguagem C, com 
microcontrolador ATmega328P, 
com tensão de operação 5V, 
tensão de entrada entre 7-12V, 
com 14 portas digitais (6 podem 
ser usadas como PWM), com 6 
(seis) portas analógicas, com 
corrente de pinos I/O 40mA, 
corrente de pinos de 3,3V 50mA, 
com memória flash 32KB (0,5KB 
usado no bootloader), SRAM 
2KB, EEPROM de 1KB e 
velocidade do clock de 16MHz; 
01 (um) cabo USB com no 
mínimo 30cm; 01 (um) adaptador 
de bateria 9v com plug P4 
macho; 01 (uma) protoboard de 
400 pontos; 30 (trinta) jumpers 
macho-macho com cores 
variadas, 10 (dez) jumper 
macho-fêmea com no mínimo 
20cm e cores variadas; 04 
(quatro) micro servos 9g modelo 
SG90; 01 (um) sensor de 
distância ultrassônico modelo 
HC-SR04; 01 (um) kit braço 
robótico em MDF com no mínimo 
as seguintes especificações: 
comprimento 25cm, altura 19cm, 
largura 9cm e tamanho da base 
em 13 x 9 cm; 01 (um) kit chassi 
contendo 02 (duas) rodas e 01 
(um) chassi em acrílico, 02 (dois) 
motores DC (3~6v), 02 (duas) 
rodas de borracha, 01 (uma) 
roda boba universal, 01 (um) 
suporte para 4 (quatro) pilhas e 
01 (um) jogo de parafusos; 02 
(dois) módulos seguidor de linha 
modelo TCRT5000; 01 (uma) 
ponte H dupla modelo L298N; 01 
(um) sensor de temperatura 
modelo NTC; 01 (um) sensor de 
luz; 01 (um) buzzer ativo 5V; 05 
(cinco) LEDs na cor vermelha; 05 
(cinco) LEDs na cor verde; 05 
(cinco) LEDs na cor verde; 15 
(quinze) resistores 330Ω; 05 
(cinco) resistores 1KΩ; 05 (cinco) 
resistores 10KΩ; 04 (quatro) 
diodos 1N4007; 04 (quatro) 
potenciômetros 10KΩ; 04 
(quatro) capacitores cerâmicos 
10nF; 04 (quatro) capacitores 
cerâmicos 100nF; 02 (dois) 
capacitores eletrolíticos 10nF; 02 
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(dois) capacitores electrolíticos 
100nF e 05 (cinco) chaves 
tácteis (push-button). Todos os 
itens descritos neste kit devem 
possuir garantia mínima de 06 
meses. 

6 Produto/Serviço: Computador 
móvel - Raspberry Pi 

Descrição: Kit mini computador 
móvel composto pelos seguintes 
componentes: 01 (uma) case 
modelo raspberry Pi 4; 01 (um) 
cartão de memória MicroSD 
classe 10 com no mínimo 32GB 
de armazenamento; 01 (uma) 
placa para desenvolvimento 
modelo raspberry Pi 4 Model B 
com processador modelo 
Broadcom BCM2711, quad-core, 
Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC 
com clock mńimo de 1,50 GHz, 
com memória RAM: 4GB DDR4 
(mínimo), adaptador wifi 2.4 GHz 
e 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac 
wireless, LAN integrado, 
bluetooth 5.0 BLE integrado, com 
no mínimo 01 (uma) porta micro 
HDMI com suporte a vídeos 4K e 
60fps, com 02 (duas) portas USB 
3.0 e 02 (duas) portas USB 2.0 e 
tensão de alimentação de 5v; 01 
(uma) fonte DC chaveada 5V 3A 
USB Tipo C, slot para cartão 
microSD, GPIO de 40 pinos, com 
conector de áudio e vídeo e 01 
(um) cabo HDMI com no mínimo 
02 metros de comprimento; 01 
(um) com dissipador de calor 
auto-adesivo em alumínio 
14x14x6mm e 02 (dois) 
dissipadores de calor auto-
adesivo em alumínio 9x9x5mm. 
Os componentes presentes no 
kit deverão ser plenamente 
compatíveis entre si. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses. 

Não 427776 Kit 1% 35 1.212,00 42.420,00 

7 Produto/Serviço: Kit teclado e 
mouse 

Descrição: Kit composto pelos 
seguintes componentes: 01 (um) 
teclado padrão ABNT2 com no 
mínimo 104 teclas, interface USB 
e comprimento mínimo do fio de 
1,30 metros; mouse com três 
botões, conexão por fio USB e 
comprimento mínimo do fio de 
1,30 metros. Garantia mínima de 
06 (seis) meses para os 
componentes descritos neste kit. 

Não 445539 Kit 1% 33 155,67 5.137,11 

8 Produto/Serviço: Kit monitor e Não 479403 Kit 1% 30 920,00 27.600,00 
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caixa de som 

Descrição: Kit composto pelos 
seguintes componentes: 01 (um) 
monitor e 01 (uma) caixa de som 
ou 01 (um) monitor com caixa de 
som integrada/embutida; O 
monitor deverá possuir no 
mínimo uma conexão HDMI, 01 
(uma) conexão VGA e dimensão 
diagonal de 22 polegadas, 
proporção 16:9, resolução Full 
HD e tecnologia WA ou IPS, com 
adaptador para alimentação na 
voltagem de entrada AC 100-
240V; Caixa de som com no 
mínimo 03 (três) watts de 
potência para saída e 
alimentação padrão USB 5V 
(para caixa de som não 
integrada/embutida). Garantia 
mínima de 06 (seis) meses para 
os componentes descritos neste 
kit. 

9 Produto/Serviço: Computador 
móvel 

Descrição: Notebook com tela 
superior a 14 polegadas, com 
sistema operacional Windows 10 
ou versão superior, com 
memória RAM igual ou superior a 
08 GB, com processador de, no 
mínimo, 04 núcleos e 04 threads; 
com frequência de clock real, 
igual ou superior a 4,2 GHz, com 
HD de 1TB ou superior, com 01 
(uma) porta USB 3.0 ou superior, 
com no mínimo 02 (duas) portas 
USB 2.0, com 01 (um) conector 
de áudio, com no mínimo 01 
(uma) porta HDMI, 01 (uma) 
interface de rede Ethernet com 
porta RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 
com teclado padrão em 
português, com 01 (uma) placa 
de rede 802.11ac (WiFi 1x1 e 
Bluetooth), com bateria de no 
mínimo 04 (quatro) células 
integrada, com câmera HD de 
720p e com microfone único 
integrado, com alto-falantes 
estéreo (mínimo 02 watts de 
potência de saída) e adaptador 
para alimentação com cabo de 
força de tamanho mínimo de 
1,20 m de comprimento. 
Garantia mínima de 12 meses. 

Não 601763 Und 1% 12 5.958,20 71.498,40 

10 Produto/Serviço: Computador 
móvel 

Descrição: Notebook com tela 14 
polegadas ou superior, com 

Não 601763 Und 1% 02 5.711,33 11.422,66 
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sistema operacional Windows 10 
ou versão superior, com 
memória RAM igual ou superior a 
08 GB, com processador de, no 
mínimo, 04 núcleos e 04 threads; 
com frequência de clock real, 
igual ou superior a 4,2 GHz, com 
SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 
ou superior, com 01 (uma) porta 
USB 3.0 ou superior, com no 
mínimo 02 (duas) portas USB 
2.0, com 01 (um) conector de 
áudio, com no mínimo 01 (uma) 
porta HDMI, 01 (uma) interface 
de rede Ethernet com porta RJ45 
10/100/1000 Mbit/s, com teclado 
padrão em português, com 01 
(uma) placa de rede 802.11ac 
(WiFi 1x1 e Bluetooth), com 
bateria de no mínimo 04 (quatro) 
células integrada, com câmera 
HD de 720p e com microfone 
único integrado, com alto-
falantes estéreo (mínimo 02 
watts de potência de saída) e 
adaptador para alimentação com 
cabo de força de tamanho 
mínimo de 1,20 m de 
comprimento. Garantia mínima 
de 12 meses. 

11 Produto/Serviço: Computador de 
mesa 

Descrição: Computador de mesa 
com sistema operacional 
Windows 10 ou versão superior, 
com memória RAM igual ou 
superior a 08 GB, com 
processador de, no mínimo, 04 
núcleos e 06 threads; com 
frequência de clock real, igual ou 
superior a 4,2 GHz, com HD de 
1TB ou superior, com 01 (uma) 
porta USB 3.0 ou superior, com 
no mínimo 02 (duas) portas USB 
2.0, com 01 (um) conector de 
áudio, 01 (uma) interface de rede 
Ethernet com porta RJ45 
10/100/1000 Mbit/s, com saída 
de vídeo HDMI, com no mínimo 4 
(quatro) conectores SATA, 01 
(um) slot PCI Express x16 e 01 
(um) slot PCI Express x1, com 
fonte de alimentação 110/220V - 
BIVOLT e acompanhada de cabo 
de força com no mínimo 1,5 
metros de comprimento, 
gabinete com 02 (duas) portas 
USB e 02 (duas) portas de áudio 
(Alto falante / Microfone) frontal, 
e na parte traseira do gabinete 
no mínimo: 01 (uma) porta VGA, 
01 (uma) porta HDMI, 04 (quatro) 

Não 486009 Und 1% 06 5.962,83 35.776,98 



 

____________________________________________________________________ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 – PROCESSO Nº 0001-06/2022 

portas USB 2.0, 01 (uma) porta 
RJ-45 de rede e jacks de áudio 
HD: Linha / Alto falante / 
Microfone. O monitor deverá 
possuir no mínimo uma conexão 
HDMI, 01 (uma) conexão VGA e 
dimensão diagonal de 22 
polegadas, proporção 16:9, 
resolução Full HD e tecnologia 
WA ou IPS, com adaptador para 
alimentação na voltagem de 
entrada AC 100-240V. Ambos 
com garantia mínima de 12 
(doze) meses. 

12 Produto/Serviço: Kit Lego 

Descrição: Kit educacional para 
montagem de robôs com 
tecnologia LEGO, contendo: 02 
(dois) servos motores interativos 
grandes, 01 (um) servo motor 
interativo pequeno, 02 (dois) 
sensores de toque, 01 (um) 
sensor de luminosidade com 
distinção de até 8 cores distintas 
e o estado monocromático, 01 
(um) sensor ultrassônico, 01 
(um) sensor giroscópico, 01 (um) 
módulo principal com 
processador ARM9 de 300MHz 
baseado em sistema operacional 
Linux, com memória RAM de no 
mínimo 64MB + 16MB de 
memória Flash com 
possibilidade de expansão de até 
32GB via entrada micro-SD e 
porta USB, 01 (um) display com 
resolução de 178 x 128 pixels, 
com 4 (quatro) portas de entrada 
e 4 (quatro) portas de saída, com 
conexão via bluetooth ou porta 
USB, com pelo menos 540 peças 
de encaixes para construção 
dinâmica, com 01 (um) 
carregador para bateria, 01 
(uma) bateria recarregável, 01 
(um) cartão microSd 8Gb Classe 
10 e um kit de cabos adicionais.  
Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Modelo de referência: LEGO 
MINDSTORMS EV3 45544 

Não 475141 Kit 1% 09 8.059,53 72.535,77 

13 Computador 01.Processador 12 
Núcleos, cache de 25MB/20T, 
2.1GHz até 4.9GHz/65W, com 
pontuação mínima de 
desempenho no Passmark CPU 
Mark: 31.282; Windows 11 Pro, 
Português; Placa de vídeo 
integrada, com porta de saída 
HDMI e DisplayPort; Memória de 
16GB (2x8GB), DDR4, 

Não 486009 Und 1% 24 11.000,00 264.000,00 
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3200MHz, expansível até 
128GB; Leitor de cartão SD 4.0; 
Armazenamento mínimo SSD de 
512GB PCIe NVMe M.2; Drive 
Óptico 8x DVD+/-RW; Teclado 
com fio; Mouse óptico; Interface 
Gigabit Ethernet RJ-45 
10/100/1000 Mbps; Placa Wi-Fi-
6E 2x2 e Bluetooth 5.2 com 
Antena Interna; Portas USB 3.2 
Type-A e  USB-C 3.2 Gen 2, 
Combo jack Microfone/Headset 
(3.5mm); Monitor 23.8"" IPS Full 
HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz, 
com entrada HDMI e 
DisplayPort. 24 meses de 
assistência técnica do fabricante. 

 

Computador, placa-mãe, 
monitor, teclado e mouse 
deverão ser do mesmo 
fabricante, ou projetados 
especificamente para o 
equipamento com direitos 
copyright. Não será aceito 
placas-mãe de livre 
comercialização no mercado e 
nem em regime de OEM. O 
modelo do processador 

ofertado deverá ser explicitado 
na proposta de fornecimento. O 
processador deverá estar em 
linha de produção pelo fabricante 
e ser da última (OU da penúltima) 
geração disponível, com ano de 
produção a partir de 2019. Não 
serão aceitos processadores 
descontinuados. Passmark CPU 
Mark disponível no endereço 
eletrônico 
http://www.cpubenchmark.net/cp
u_list.php 

Modelo de Referência: 
Computador OptiPlex 7000 
Small Desktop e Monitor Dell 
P2422H. 

14 Computador 02. Processador 
com18 MB cache, 6 cores, 12 
threads, 3.00 GHz to 4.60 GHz/ 
65 W, com pontuação mínima de 
desempenho no Passmark CPU 
Mark: 20.331; Windows 11 Pro, 
Português; Placa de vídeo 
integrada, com porta de saída 
HDMI e DisplayPort; Memória de 
16GB (2x8GB), DDR4, 
3200MHz;  Armazenamento 
mínimo SSD de 256GB PCIe 
NVMe M.2; Teclado com fio; 
Mouse óptico; Interface Gigabit 

Não 486009 Und 1% 13 8.200,00 106.600,00 
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Ethernet RJ-45 10/100/1000 
Mbps; Portas USB 3.2 Type-A; 
Combo jack Microfone/Headset 
(3.5mm); Monitor 23.8"" IPS Full 
HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz, 
com entrada HDMI e 
DisplayPort. 24 meses de 
assistência técnica do fabricante.  

 

Computador, placa-mãe, 
monitor, teclado e mouse 
deverão ser do mesmo 
fabricante, ou projetados 
especificamente para o 
equipamento com direitos 
copyright. Não será aceito 
placas-mãe de livre 
comercialização no mercado e 
nem em regime de OEM. O 
modelo do processador 

ofertado deverá ser explicitado 
na proposta de fornecimento. O 
processador deverá estar em 
linha de produção pelo fabricante 
e ser da última (OU da penúltima) 
geração disponível, com ano de 
produção a partir de 2019. Não 
serão aceitos processadores 
descontinuados. Passmark CPU 
Mark disponível no endereço 
eletrônico 
http://www.cpubenchmark.net/cp
u_list.php                      Referência: 
OptiPlex 3000 Small Desktop e 
Monitor Dell P2422H. 

15 Notebook 01. Tela Full HD de 
15.6"" (1920 x 1080 e 250nits); 
Processador com 4-core, cache 
de 12MB, 5.0GHz (ou superior), 
com pontuação mínima de 
desempenho no Passmark CPU 
Mark: 10,643; Windows 11 Pro; 
Placa de vídeo dedicada 2GB 
GDDR5 (ou superior); SSD de 
512GB NVMe M.2; Mínimo de 
memória DDR4 de 16GB 
(3200MHz), expansível até 
32GB; Wireless 6 (Gig+); 
Bluetooth; Bateria de 4 células 
de 54Wh (ou superior); leitor de 
cartão SD; pelo menos 2 x portas 
USB 3.2 Type-A de 1ª geração; 
USB 3.2 Type-C Thunderbolt 4.0; 
conector de áudio universal; 
porta HDMI 1.4; câmera HD de 
1.280 x 720 de 30 fps; teclado 
numérico retroiluminado em 
Português, com leitor de 
impressão digital; Interface 
interna ou mediante adaptador 
Gigabit Ethernet RJ-45 

Não 601763 Und 1% 54 8.000,00 432.000,00 
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10/100/1000 Mbps; Mouse 
Óptico. 24 meses de assistência 
técnica do fabricante. O 
processador deverá estar em 
linha de produção pelo fabricante 
e ser da última (OU da penúltima) 
geração disponível, com ano de 
produção a partir de 2019. Não 
serão aceitos processadores 
descontinuados. Passmark CPU 
Mark disponível no endereço 
eletrônico 
http://www.cpubenchmark.net/cp
u_list.php 

 

Notebook de referência: 
https://deals.dell.com/pt-
br/productdetail/de8l 

16 Notebook 02. Tela Full HD de 
15.6" (1920 x 1080 e 250nits); 
Processador 4-core, cache de 
8MB, até 4.5GHz (ou superior), 
com pontuação mínima de 
desempenho no Passmark CPU 
Mark: 10,723; Windows 11 Pro; 
Placa de vídeo dedicada 2GB 
GDDR5 (ou superior); SSD de 
256GB NVMe M.2; Mínimo de 
memória DDR4 de 16GB 
(3200MHz), expansível até 
32GB; Wireless 6 (Gig+); 
Bluetooth; Bateria de 4 células 
de 54Wh (ou superior); leitor de 
cartão SD; pelo menos 2 x portas 
USB 3.2 Type-A de 1ª geração; 
USB 3.2 Type-C com 
DisplayPort; conector de áudio 
universal; porta HDMI 1.4; 
câmera HD de 1.280 x 720 de 30 
fps; teclado numérico 
retroiluminado em Português, 
com leitor de impressão digital; 
Interface interna ou mediante 
adaptador Gigabit Ethernet RJ-
45 10/100/1000 Mbps; Mouse 
Óptico. 24 meses de assistência 
técnica do fabricante. O 
processador deverá estar em 
linha de produção pelo fabricante 
e ser da última (OU da penúltima) 
geração disponível, com ano de 
produção a partir de 2019. Não 
serão aceitos processadores 
descontinuados. Passmark CPU 
Mark disponível no endereço 
eletrônico 
http://www.cpubenchmark.net/cp
u_list.php 

Não 601763 Und 1% 30 6.100,00 183.000,00 

17 Notebook 03.Tela 15.6"" FullHD 
(1920 x 1080), IPS, Antirreflexo, 
Free-Sync, 300 Nits, 165Hz; 

Não 601763 Und 1% 1 12.000,00 12.000,00 
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Sistema operacional Windows 11 
Professional 64 (Português BR); 
Processador 8 CPU Cores de 
7nm, 16 Threads, 4MB Cache 
L2, 16mb Cache L3, 3.2 GHz, 
com pontuação mínima de 
desempenho no Passmark CPU 
Mark: 21,357; Placa de vídeo 
dedicada: Cuda Cores: 3840, 
Memória: 6Gb, Tipo de memória: 
GDDR6, Boost Clock: 1283 - 
1703 MHz; Memória RAM 16 GB 
SO-DIMM DDR4, 3200MHz; 
Armazenamento mínimo 512 GB 
SSD M.2 2280 PCIe NVMe; 
Conexões Leitor de cartões, USB 
3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2, 
Combo jack Microfone/Headset 
(3.5mm); Conectividade Wi-Fi 6, 
Bluetooth® 5.1; Bateria No 
mínimo 4 células 71 Wh; Câmera 
no mínimo 720p HD, com porta 
de privacidade; Teclado 
Português (BR), retroiluminado. 
24 meses de assistência técnica 
do fabricante. O processador 
deverá estar em linha de 
produção pelo fabricante e ser da 
última (OU da penúltima) 
geração disponível, com ano de 
produção a partir de 2019. Não 
serão aceitos processadores 
descontinuados. Passmark CPU 
Mark disponível no endereço 
eletrônico 
http://www.cpubenchmark.net/cp
u_list.php 

18 Auditoria Externa. Certificação 
no Modelo Cerne. Contratação 
de Organização Certificadora 
Cerne credenciada pela 
Anprotec para realização de 
auditoria para avaliação do 
atendimento e adequação às 
práticas-chave definidas pelo 
Modelo CERNE. 

Não 4537 Und 1% 11 10.000,00 110.000,00 

 

1.12.1.  Os produtos/serviços serão entregues conforme “Apêndice A – Locais de entrega e 
quantitativos”. 

1.12.2. Quando do cadastramento da proposta no sistema, para melhor análise da equipe 
técnica, solicita-se que seja encaminhado manual, prospecto ou documento similar do 
produto/serviço ofertado. 

1.12.3. Na proposta no sistema deve constar o valor até o 2º (segundo) dígito após a vírgula, 
sendo que o 3º (terceiro) e 4º (quarto) dígitos após a vírgula serem zero (exemplo: 111,1100) 

1.13. A especificação foi elaborada de modo a garantir a qualidade e usabilidade do 
produto/serviço específico, uma vez que justificado pela equipe técnica a necessidade do 
mesmo, sem restringir a competitividade dos fornecedores no certame. 



 

____________________________________________________________________ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 – PROCESSO Nº 0001-06/2022 

1.14. As contratações poderão ser fracionadas, durante a vigência do Termo de 
compromisso/Ata de Registro de Preços, nas quantidades necessárias a atender cada 
demanda do projeto, em sua respectiva fase. 

1.15. O produto/serviço será entregue após emissão de Autorização de Fornecimento. 

1.15.1. A contratada obrigar-se-á a efetuar a entrega da totalidade dos itens solicitados na 
Autorização de Fornecimento, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, prazo este 
contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo considerado 
inadimplente a entrega de outra forma, ensejando, consequentemente, a convocação da 
segunda colocada, ensejando ainda as penalidades cabíveis. 

1.16. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, a critério da 
Administração, desde que requerido pela adjudicada por escrito, em 48 (quarenta e oito) horas 
antes do seu termo final e desde que ocorra motivo justificado. 

1.16.1. A contratada obrigar-se-á a efetuar a entrega da totalidade dos itens solicitados na 
Autorização de Fornecimento, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, prazo este 
contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo considerado 
inadimplente a entrega de outra forma, ensejando, consequentemente, a convocação da 
segunda colocada, ensejando ainda as penalidades cabíveis. 

1.17. A contratada deve se dirigir à Coordenadoria do Projeto para verificação da quantidade 
e qualidade do produto/serviço fornecido, por parte do responsável pelo Setor e do solicitante. 

1.17.1. Após, o produto será encaminhado, pela Contratada, ao responsável especificados no 
presente Termo. 

1.18. A contratada obriga-se a responder pela qualidade e integridade do produto/serviço. 
1.19. As licitantes vencedoras deverão atender a toda a legislação afeta à área e normas 

técnicas em vigor correspondentes ao produto/serviço, expedidas pelos órgãos e agências 
reguladoras competentes. 

1.20. Na entrega, os produtos/serviços deverão estar em perfeitas condições, em estrita 
observância dos termos do edital, das especificações do Termo de Referência e proposta, 
acompanhada da respectiva nota fiscal detalhada. 

1.20.1. A não observância desta condição implicará em inaceitação, sem que caiba qualquer 
tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a FACTO de qualquer 
indenização. 

1.21. A contratada substituirá, no prazo de 10 (dez) dias corridos, o item fornecido no qual 
seja verificado qualquer deterioração, defeito de fabricação ou má qualidade (no que couber), 
sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas previstas no edital. 

1.21.1. O prazo acima estipulado será contado a partir do recebimento de notificação expedida 
pela Facto, na qual estará detalhado o vício apurado no produto/serviço.  

1.21.2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposições dos artigos 
12, 13, 18 e 26, a contratada responderá pelos vícios e defeitos decorrentes do 
produto/serviço por ela entregue. 

1.22. A contratada deverá comunicar à Facto, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
antes do prazo da entrega os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos previstos, 
com a devida comprovação. 

1.23. A FACTO rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento em desacordo com as 
condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência. 
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1.24. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contados da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado à critério da FACTO, conforme artigo 105 e seguintes da Lei nº 
14.133/21. 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

2.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice ao Edital. 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto) fará a aquisição 
dos itens descritos destinados aos Projeto nº 138 denominado “Edital 05/2020 – 
Empreendedorismo inovador” e Projeto nº 139 denominado “Edital 03/2020 – Iniciação 
Tecnológica” de Apoio ao desenvolvimento de projetos de iniciação tecnológica no âmbito da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), selecionados por 
chamadas públicas voltadas às instituições da Rede, juntamente com a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto). 

3.2. De acordo com a modalidade de contratação eleita, a FACTO firmará ajuste com a(s) 
empresa(s) que apresentar o menor valor por item(s). 

3.3. Justifica-se a firmação do Termo de Compromisso/Ata de Registro de Preços para contratações 
futuras, com base no Art. 40 do Decreto nº 8.241/2014, haja vista não ser possível mensurar 
exatamente o quantitativo a ser necessário e por possibilitar aquisições parceladas de acordo 
com o desenvolvimento das ações por comunidade, considerando as quantidades que se 
mostrarem viáveis a atender cada fase, minimizando assim riscos de falta ou excesso do 
material. 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 
4.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
4.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 
4.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

 
4.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 

e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 
4.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 
4.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

5. DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO  

3.1  Após a homologação da Licitação e a assinatura da ata, o(s) licitante(s) vencedor(es) terão prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, efetivar as entregas dos produtos cotados conforme descrito neste edital. 



 

____________________________________________________________________ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 – PROCESSO Nº 0001-06/2022 

3.2 O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, a critério da Contratante, desde 
que requerido pelo(s) licitante(s) vencedor(es) por escrito até 48 (quarenta e oito) horas, antes do 
seu termo final e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Contratante. 

3.3 Consoante o artigo nº 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo 
o pagamento em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

3.4 O cronograma de entrega será: a primeira após o encerramento do processo de compra, e a partir 
de então a cada 6(seis) meses, em média. O cronograma poderá sofrer alteração, podendo a 
FACTO informar à empresa vencedora após finalizar o certame (uma vez que é sistema de registro 
de preço). 

3.5 Os produtos/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados 
do recebimento provisório, que é de 2 (dois) dias úteis após o recebimento do produto/serviço para 
a verificação da qualidade e quantidade do material, na forma do artigo 140 e seguintes da Lei nº 
14.133/21. 

3.6 A critério da FACTO, em não sendo possível verificar o produto/serviços no prazo determinado 
acima, poderá ser o mesmo recusado a qualquer tempo, quando detectado qualquer tipo de vício 
ou problema que decorra do produto/serviço desde a data do recebimento pelo órgão solicitante. 

3.7 Os itens devem ser embalados adequadamente, evitando-se umidade, de forma que não sofram 
danos durante o transporte ou armazenamento. 

3.8 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 
1 (um) ano à data da autorização de fornecimento do produto. 

6. FISCALIZAÇÃO 

6.1. A fiscalização do contrato é exercida no interesse do Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na 
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

6.2. As exigências da fiscalização da Contratante, no limite das definições acordadas, serão 
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para aquele, cabendo a esta executar o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

6.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a entrega dos 
materiais/serviço em desacordo com as exigências do Edital, do presente Termo de referência 
e demais anexos que integrarem o certame. 

6.4. Em caso de falhas ou inexecução total ou parcial do contrato, a contratada estará sujeita, 
garantida a prévia defesa e o contraditório, às sanções previstas no artigo 155 e seguintes da 
Lei nº 14.133/21 

6.5. Com base no Art. 5º do Decreto nº 8.241/2014 e considerando que em cada contratação a 
compra dar-se-á para entrega imediata e integral dos materiais/serviços, poder-se-á ser 
dispensado o instrumento de contrato, firmando-se o Termo de Compromisso/Ata de Registro 
de Preços. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
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7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 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 no Edital e seus anexos; 

7.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte o produto/serviço em desacordo com as 
respectivas especificações 

7.2. 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. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, e instalação, 
inclusive carga e descarga, até os locais indicados nas descrições dos itens constantes neste 
Termo de Referência. 

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

8.3. Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais/serviços 
que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato. 

8.4. Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de qualquer material recusado 
pelo Contratante; 

8.5. Respeitar todas as legislações vigentes referentes ao transporte e acondicionamento 
das respectivas mercadorias. 

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

8.7. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Contratante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal detalhada. 

8.8. 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: 

8.8.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes na proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
garantia ou validade; 

8.8.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
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8.8.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.8.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado de 10 (dez) 
dias corridos, o objeto com avarias ou defeitos; 

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

8.8.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

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

8.8.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8.9. Manter o cadastro atualizado, bem como os meios de comunicação necessário para 
comunicação com a Contratante. 

8.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1. 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. 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 115 e seguintes Lei nº 14.133/21, 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. 

11.2. 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. 120 da Lei nº 14.133/21. 

11.3. 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 
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falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

12. DO PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário, em conta corrente indicada 
pela contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da efetiva entrega 
do produto/serviço, desde que atestada a conformidade, pelo setor solicitante do material, que 
indica que o mesmo foi integralmente executado e sem irregularidades. 

12.1.1. Em caso de entregas de produto/serviço em mais de um local, o prazo de pagamento 
será contado a partir da data da última entrega. 

12.1.2. Em caso de entrega de forma parcial ou fracionada, o pagamento poderá ser realizado 
da mesma forma pela contratante, sendo contado o prazo de pagamento da data da entrega. 
Nesta hipótese, será necessária a emissão de notas fiscais de venda separadas para cada 
entrega. 

12.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal apresentada pela adjudicatária. 

12.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada 
e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

12.4. Antes do pagamento, a FACTO realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, 
aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da adjudicatária, 
devendo o resultado ser autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

12.4.1. 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. 

12.5. O pagamento, cujo valor será fixo, se dará para a conta indicada pela adjudicatária, 
entendendo-se como data de pagamento a da ordem bancária emitida pela FACTO. 

12.6. Na hipótese de protesto indevido de qualquer título, a Administração aplicará a 
penalidade cabível, sem prejuízo da devida indenização. 

12.7. A FACTO, na data do pagamento, efetuará as retenções devidas, se houver, de acordo 
com a legislação e normas vigentes. 

12.8. Caso o vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

12.9. O pagamento não será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência. 

12.10. 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. 
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12.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

12.12. 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. 

12.13. 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. 

12.14. 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.   

12.15. 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.  

12.16. 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.   

12.16.1. 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. 

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

12.17.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

12.18. 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 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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12.19. Caso a licitante vencedora se enquadrar no disposto da Medida Provisória nº 961/2020, 
poderá ocorrer o pagamento antecipado ao fornecedor, que passará por análise da 
FACTO. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, ante a baixa complexidade 
da contratação. 
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14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no 
mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do 
recebimento definitivo do objeto.   

14.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta 
cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.  

14.3. 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.  

14.4. 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.  

14.5. 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.  

14.6. 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.  

14.7. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data 
de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela 
assistência técnica autorizada.  

14.8. 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.  

14.9. 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.  

14.10. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do 
Contratante ou a apresentação de 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.  

14.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 
responsabilidade da Contratada.  

14.12. 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. inexecutar 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; 
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15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5. cometer fraude fiscal; 

15.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/21, a Contratada que: 

15.2.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

15.2.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

15.2.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

15.2.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

15.2.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

15.2.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

15.2.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 

15.2.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

15.2.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

15.2.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

15.2.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

15.2.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
15.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções, além de rescindir o contrato: 

15.3.1. Advertência por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

15.3.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

15.3.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 

15.3.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.3.5. 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;  

15.3.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

15.3.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 14.1 e 14.2 deste Termo de Referência. 
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15.3.7. 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; 

15.4. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 156, incisos III e IV da Lei nº 
14.133/21, as empresas ou profissionais que: 

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

15.6. 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 14.133/21, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

15.7. 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. 

15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

15.8. 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. 

15.9. 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. 

15.10. 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.  

15.11. 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. 

15.12. 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 resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público.  

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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16. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

16.1. A contratada deverá adotar, sempre que possível, práticas de sustentabilidade 
ambiental no fornecimento dos materiais/serviços para a FACTO, em especial, quanto à 
procedência do papel aplicado na confecção das cartilhas, livretos e outros materiais gráficos 
na destinação correta dos resíduos relacionados às tintas aplicadas. 

16.2. A declaração constante no ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL será requerida apenas da licitante vencedora no momento da contratação. 
(Acórdão 6306/2021 – Segunda Câmara. TCU). 

17. DO ATENDIMENTO AO DECRETO LEI Nº 8.241/2014 

17.1. O presente Termo de Referência atende ao disposto no Art. 2º do Decreto nº 
8.241/2014, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para identificar os materiais/serviços a serem contratados, incluindo suas 
especificações técnicas. 

Vitória/ES de 26 de setembro de 2022  

Renato Tannure Rotta de Almeida 
Diretor Presidente da Facto 

 
 


