
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO Nº 2087220/2020

1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de torre de tomadas para carregamento de celulares para a recepção do Crefito-7.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

1 1

AQUISIÇÃO DE UMA (01) TORRE DE TOMADAS PARA CARREGA-
MENTO DE CELULARES:

Especificações:
- Tomadas de energia elétrica conforme norma brasileira vigente 
(NBR14146)
- Dimensões gerais de 41,8 x 23,35mm
- 06 tomadas tripolares (2P+T)
- Duas entradas USB externas
- Tensão de entrada AC110-220V 50-60Hz.
- Tensão de saída DC 5V e Corrente Máxima de 100mA
- Cabo com 2,5 metros
-Dimensões: 66 x 20 x 12 cm

Informações adicionais:
- Tenha fácil acesso para conectar aparelhos eletrônicos na tomada
ou diretamente na USB, sem a necessidade de usar extensões ou 
similares.
- Possui suporte para até 4 smartphones
- Perfeito para o dia-a-dia
- O EasyPlug inclui ainda um organizador de cabos na base para or-
ganizar a sobra de fios.
-Totem com 6 tomadas de 3 pinos + 2 saídas USB - Bivolt e cabo de 
energia com 2,5 m de comprimento.
- Material: aço e resina termoplástica
-Manutenção e limpeza:Retirar o pó com flanela seca ou pano ma-
cio; Não utilizar esponjas ou objetos ásperos, produtos químicos 
com solventes e álcool

Garatia:
1 ano de garantia. 
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3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. A aquisição se faz necessária pois  durante a permanência dos Fisioterapeutas e Terapeutas
Ocupacionais na recepção do Crefito-7 ocorre a procura por tomadas para carregamento de
seus celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis. Estes são utilizados para a consulta e o
fornecimento de dados para melhor atendimento destes profissionais.

3.3. A  aquisição evita o acréscimo de tomadas extras e ainda mantém a organização e boa
aparência do local, evitando serviço mais oneroso para a instituição.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. Os objetos a serem contratado são bens de consumo classificados como bens comuns nos
termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

5. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados da emissão da nota de
empenho.

5.2. O objeto deverá ser entregue, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas, no se-
guinte endereço: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939, Sala 101 –Caminho
das Árvores. CEP 41.820.021, Salvador/BA.

5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo responsá-
vel pelo a companhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de
sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do re-
cebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequen-
te aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida den-
tro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

5.5. Os bens e serviços 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 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CON-
TRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. DO PREÇO
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6.1. A proposta para fornecimento dos bens constantes do objeto deverão incluir todos os
custos, benefícios, tributos e demais contribuições pertinentes, inclusive o custo com trans-
porte.

7. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado após o aceite definitivo do órgão pelo recebimento dos ma-
teriais, e obedecendo aos seguintes eventos:

7.1.1. Apresentação do documento fiscal pela CONTRATADA, depois de conferido e apro-
vado o recebimento dos bens pela área responsável do órgão;

7.1.2. Atesto do documento fiscal pelo órgão em até 5 (cinco) dias úteis, contados do rece-
bimento;

7.1.3. Pagamento pelo órgão em até 15 (dez) dias úteis, contados do atesto do documento
fiscal.

7.2. As notas fiscais/faturas devem ser emitidas em nome do Conselho Regional de Fisiotera-
pia e Terapia ocupacional de Sétima Região – CREFITO 7, com os seguintes dados e entregues
no mesmo endereço: - Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939, Sala101,Cami-
nho das Árvores. CEP 41.820.021, Salvador/BA, CNPJ nº16.300.642/0001-46.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. São obrigações da CONTRATANTE:

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento e seus ane-
xos;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos pro-
visoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceita-
ção e recebimento definitivo;

8.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularida-
des verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado.

8.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento e seus anexos.
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8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRA-
TADA 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.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. 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:

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a marca, modelo, procedência e prazo de garantia.

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar-
tigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Re-
ferência, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que an-
tecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previs-
to, com a devida comprovação.

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-
ções assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. 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 exi -
gidos 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.
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12. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompa-
nhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relaci-
onadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou de-
feitos observados.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CON-
TRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em correspon-
sabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de1993.

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências re-
lacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos fun-
cionários 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.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a CONTRATADA que:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrên-
cia dacontratação;

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. fraudar na execução do contrato;

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. cometer fraude fiscal;

13.1.6. não mantiver a proposta.

13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima fi-
cará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a CONTRATANTE;

13.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre ovalor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

___________________________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4242 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA):Avenida Juracy Magalhães, Edifício Multipalace Conquista Sul, Nº3340, Sala 405, 
Bairro: Felícia – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.055-902
Telefax: (77) 3421-6520



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

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

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

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade CONTRA-
TANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

13.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredencia-
mento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

13.2.7. 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;

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n. 8.666, de 1993, a CON-
TRATADA que:

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

13.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;13.3.3. de-
monstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra-
tivo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o proce-
dimento previsto na Lei n. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n. 9.784, de 1999.

13.5. 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 CONTRA-
TANTE, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Salvador, 20 de fevereiro de 2020. 
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