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TERMO DE REFERÊNCIA 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 03/2021 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II 

 

1. DO OBJ ETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de balizas (traves) de futebol 

de salão, para atendimento às necessidades do Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJ ETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição decorre da necessidade de substituição das traves de futebol de salão 

atualmente presentes na quadra poliesportiva do Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II, 

que estão deterioradas pelo tempo e pelo uso, tornando-se inservíveis para o fim a que se 

destinam. 

2.2. As quantidades foram definidas considerando o quantitativo atual desses equipamentos, 

que serão substituídos. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo abrange a aquisição de traves de futebol de salão, 

para serem instaladas na quadra do Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II, de modo a 

propiciar atividades pedagógicas de caráter esportivo aos discentes da Instituição. 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QTD. 

 VALOR 

UNITÁRIO  

 VALOR 

TOTAL  

1 

TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL / FUTSAL / 

SOCIETY. MEDIDAS DA TRAVE: ALTURA: 2 

METROS / LARGURA: 3 METROS / 70 CM 

RECUO SUPERIOR / 80 CM RECUO 

INFERIOR. FABRICADA COM TUBO 

GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS. 

ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE 

AUTOMOTIVA COM PROTEÇÃO UV. 

ACOMPANHAMENTO DE REDE OFICIAL EM 

100% POLIPROPILENO (SEDA), FIO 4MM OU 

SUPERIOR, MALHA 10 CM. 

UNIDADE 2 R$ 2.060,00 R$ 4.120,00 

    
 TOTAL 

GERAL: 
R$ 4.120,00 
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. Os produtos são considerados bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, 

da Lei 10.520, de 2002, e do Decreto nº 10.024, de 2019. 

 

5. DO ENQUADRAMENTO E MEIO DE CONTRATAÇÃO 

5.1. A presente contratação enquadra-se como dispensa de licitação e será efetivada por meio 

do Sistema de Cotação Eletrônica, do Portal de Compras Governamentais, tendo em vista tratar-

se de importância inferior ao limite estabelecido no Inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

5.2. A contratação será realizada via Sistema de Cotação Eletrônica, com vistas a dar maior 

transparência ao processo, ampliar a competitividade e racionalizar os procedimentos de 

aquisição de bens de pequeno valor, por dispensa de licitação, com fundamento do Inciso II do 

art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993 e na Portaria nº 306 de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

6. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. Como esta dispensa de licitação encontra-se dentro do limite de valor para utilização da 

modalidade convite, o termo de contrato será substituído pela Nota de Empenho de Despesa, 

como eficiente medida de economia processual, conforme disposto no artigo 62, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

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

de Empenho pelo fornecedor, em remessa única, no Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo II, no 

seguinte endereço: Rua Barão do Bom Retiro, nº 726, Bloco Parte II, Bairro Engenho Novo, Rio 

de Janeiro-RJ – CEP: 20.715-003. 

7.2. A Contratada para o fornecimento do objeto deverá manter as condições de 

habilitação no SICAF, para fins de adjudicação, durante o referido período. 

7.2.1. Serão exigidas da Contratada, como condição de adjudicação, as certidões 

do INSS, SRF, PGFN e FGTS. 

7.2.2. O objeto será adjudicado desde que a proposta do fornecedor atenda a todas 

as suas especificações. 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Condições de Participação: 
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8.1.1. É vedada a participação de consórcios e de empresas impedidas de licitar e/ou 

contratar com o Órgão Promotor da Cotação Eletrônica ou com a Administração Pública, 

na forma estabelecida em lei. 

8.2. Envio de Propostas e Lances 

8.2.1. O envio de propostas e lances deverá ocorrer, exclusivamente, por meio 

eletrônico, pela Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br - Portal de 

Compras do Governo Federal – Comprasnet, vedada sua remessa em papel. 

8.3. Da Cotação Eletrônica 

8.3.1. A cotação eletrônica será conduzida no sistema Comprasnet, em data, horário e 

condições estabelecidos no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, de acordo com as 

"Instruções Gerais e Procedimentos para Utilização do Sistema de Cotação Eletrônica de 

Preços" e com as demais normas contidas neste documento. 

8.3.2. Para participar da cotação eletrônica, o fornecedor deverá digitar seu CNPJ e 

senha de acesso ao Sistema e assinalar, em campo próprio, a inexistência de fato 

impeditivo para licitar e/ou contratar com o Órgão Promotor da Cotação Eletrônica, ou 

com toda a Administração Pública, e o pleno conhecimento e aceitação das regras de 

que trata o subitem anterior. 

8.3.3. A cotação de preços, bem como os lances subsequentes deverão ser 

registrados, em reais, para a quantidade total de cada item, com validade de trinta dias. 

8.3.4. Será considerado vencedor da cotação eletrônica aquele que apresentar, 

durante o período da cotação, o lance de menor valor sendo-lhe adjudicado o objeto, 

desde que atenda as respectivas especificações. 

8.3.5. O Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II poderá anular ou cancelar a 

cotação eletrônica, total ou parcialmente, sem que disso resulte, para o proponente, 

direito a qualquer indenização ou reclamação. 

8.4. Da contratação 

8.4.1. As contratações oriundas das cotações eletrônicas serão formalizadas pela 

emissão de Nota de Empenho que será comunicada ao adjudicatário. 

8.4.2. As obrigações recíprocas entre a Contratada e o Colégio Pedro II – Campus 

Engenho Novo II correspondem ao estabelecido nas presentes Condições Gerais da 

Contratação e no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços. 

8.4.3. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o 

descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no art. 81 da Lei 

nº 8.666, de 1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

8.4.4. A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666, 

de 1993, não cabendo, à Contratada, direito a qualquer indenização. 

8.5. Sanções para o Caso de Inadimplemento 

8.5.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará 
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sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993, e ao pagamento 

de multa nos seguintes termos: 

8.5.1.1. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 

1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o 

limite de 10% (dez por cento) do valor do material; 

8.5.1.2. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do 

material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material; 

8.5.1.3. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo 

dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material 

recusado, por dia decorrido; 

8.5.1.4. pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, 

entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que 

se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material 

rejeitado; 

8.5.1.5. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas 

Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não 

abrangida nos subitens anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, 

para cada evento. 

8.5.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, 

sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

8.5.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura 

devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 

8.5.4. O Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II poderá, ainda, cancelar a Nota 

de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades 

previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei. 

8.6. Condições de Recebimento do Objeto 

8.6.1. A entrega do bem deverá ser atestada pelo Campus, que aferirá a sua 

conformidade com as especificações constantes do Pedido de Cotação Eletrônica de 

Preços. 

8.6.2. O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu 

recebimento na própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de dois 

dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela Contratada. 

8.6.3. A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituição de material 

rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às 

especificações constantes do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, 

independentemente da quantidade rejeitada. 

8.7. Do faturamento 

8.7.1. A nota fiscal, e/ou fatura, deverá ser emitida em nome do Colégio Pedro II – 

Campus Engenho Novo II. 
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8.8. Prazo para Pagamento 

8.8.1. O pagamento do objeto ocorrerá em até cinco dias úteis contados da entrega da 

nota fiscal ou fatura e consequente formalização do recebimento do objeto, mediante 

crédito em conta corrente 

8.9. Informações e Casos Omissos 

8.9.1. Informações poderão ser obtidas no Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo 

II, a partir da divulgação do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, através do e-mail 

compras.en2@cp2.g12.br, sendo resolvidos os casos omissos, pelo Departamento de 

Logística e Serviços Gerais – DLSG/SLTI/MP, no endereço eletrônico 

www.comprasnet.gov.br. 

8.10. Do Foro 

8.10.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da 

contratação dele originada, será competente o Foro do município do Rio de Janeiro – RJ. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. São obrigações da Contratante: 

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente  com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no  prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência; 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 
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10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto e, ainda: 

10.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 

procedência e prazo de garantia; 

10.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com 

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

autorizada, quando for o caso; 

10.1.2. 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);substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

10.1.3. 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. 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

12. DA ALTERAÇÃO SUBJ ETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original e que não haja prejuízo à execução do objeto. 

 

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será realizado no prazo e forma definidos no item 8.1.1. deste Termo de 

Referência. 

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

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

contratado, deverã o ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

14.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

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

manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência. 

14.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será provi 

denciada 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. 

14.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participaçã o 

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. 
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14.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

14.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada 

a ampla defesa. 

14.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

14.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SIC 

AF, 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. 

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

14.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

14.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 

calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

  VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)  I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

         365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

15.1. Não há necessidade de garantia contratual dos bens, exigindo-se a garantia do fabricante 

conforme especificação dos produtos. 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. As sanções para o inadimplemento são aquelas previstas no item 8.5. deste Terno de 

Referência, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. 

16.2. 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 1993. 

16.3. 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. 

16.3.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

16.4. 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 Códi go Civil. 

16.5. 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. 

16.6. 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. 

16.7. 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. 

16.8. 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. 

16.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

17. ESTIMATIVA DE  PREÇOS  E PREÇOS REFERENCIAIS 

17.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte 

reais). 
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17.2. A pesquisa de preços foi realizada em 24/11/2021, conforme a Instrução Instrução 

Normativa Seges /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, pelo servidor Alex Leonidas Melo Barra 

(Mat. SIAPE 3161101), onde se utilizou a mediana dos preços obtidos, tendo em vista a 

variação de valores entre eles. 

17.3. As fontes utilizadas para as consultas foram contratações de outros órgãos públicos, 

por meio do Painel de Preços e do Banco de Preços, e pesquisa em mídia especializada de 

domínio amplo, com base nos incisos II e III, respectivamente, da Instrução Normativa 

mencionada no subitem anterior. 

 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo de 

Referência correrão pelo Orçamento do Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II no exercício 

de 2021. 

18.2. Identificação da dotação orçamentária: 

 Gestão/Unidade: 15201/155636 

 Fonte: 8100 

 Programa de Trabalho: 12.368.5011.20RI.0033 

 PTRES: 169943 

 Plano Interno (PI): A20RIB01MPN 

 Elemento de Despesa: 449052 

18.3. O planejamento inicial da dotação orçamentária poderá ser alterado, conforme rotina 

interna, e  ajustado às custas dos planos de trabalhos vinculados ao Colégio Pedro II - Campus 

Engenho Novo II. 

18.3.1. As eventuais alterações de que trata o subitem 18.3. serão discriminadas nas 

respectivas notas de empenho. 
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