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

CREFITO-7

TERMO DE REFERÊNCIA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2022

 PROCESSO N° 033/2022

1 DO OBJETO

1.1 Aquisição das peças/materiais para ar condicionado, para atender ao Crefito  7  em Salvador/BA,
conforme especificações e condições constantes deste instrumento.

1.2 Qualquer  referenciação  de  marca  existente  neste  Termo  de  Referência  servirá  apenas  para
estabelecer critérios de similaridade e compatibilidade com o Equipamento indicado, dessa forma a
administração  adotará  estes  critérios  para  aceitar  o  objeto,  não  excluindo  produtos  que  sejam
similares ou compatíveis aos evidenciados neste termo.

1.3 A instalação/utilização dos equipamentos/materiais NÃO é objeto deste Termo de Referência.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
MEDIDA

QTD.

1
Compressor para Ar Condicionado compatível com o aparelho Philco, Tipo
Split,  capacidade  9.000  BTU/h,  voltagem  220  V,  gás refrigerante R22,
garantia comum de mercado de no mínimo 12 (doze) meses, a peça deve ser
original de reposição para aparelhos de ar condicionado da marca PHILCO;

Unidade 01

2 Gás Refrigerante R-22, Lata de 800G a1K.
Marca de Referência: Freon Chemours Unidade 02

3 Capacitor de 30mf X 450VAC, compatível com o aparelho Philco, Tipo Split,
c a p a c i d a d e  9 . 0 0 0  B T U / h ,  v o l t a g e m  2 2 0  V . Unidade 01

4 Capacitor de 6mf X 450VAC, compatível com o aparelho de Ar Condicionado
Portátil.

Unidade 01

5 MOTOR FAN YDK30-4T-6(J060004700A) para Condicionador de Ar Portátil. Unidade 01

2 DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1  A aquisição das peças de reposição dos aparelhos de ar condicionado se fazem necessárias para
que os equipamentos com defeito sejam reparados, visto que os mesmos se encontram fora de
funcionamento desde que o defeito se apresentou.
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2.2  O uso de aparelhos de ar  condicionado no Crefito  7 em Salvador/BA é essencial,  visto  que as
estações climáticas em destacam-se por altas temperaturas ao longo do ano, e nesse verão está ainda
mais quente, o que se exige um sistema de climatização adequado e em pleno funcionamento de forma a
prover condições para o desempenho dos funcionários na realização de suas atividades, que já a sala
onde o aparelho está com defeito apresenta alta temperatura.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1.1 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.

4. DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados da emissão da nota de empenho.

4.2  O objeto deverá ser entregue,  de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas, no seguinte
endereço:

4.2.1 Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939, Sala 101 – Caminho das Árvores.
CEP 41.820.021, Salvador/BA.

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

4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

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

4.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco)
dias  úteis,  a  contar  da  notificação  da  contratada,  às  suas  custas,  sem  prejuízo  da aplicação das
penalidades.

4.6  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da CONTRATANTE:
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5.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.3 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;

5.1.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

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

5.1.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.2 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.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 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:

6.1.1  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.

6.1.2  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).

6.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos.

6.1.4 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.

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

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

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

9. DO CONTROLE E FICALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1  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.

9.2  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3 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.

10. DO PREÇO

10.1  A  proposta  para  fornecimento  dos  bens  constantes  do  objeto  deverão  incluir  todos  os custos,
benefícios, tributos e demais contribuições pertinentes, inclusive o custo com transporte.

11. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado após o aceite definitivo do órgão pelo recebimento dos materiais, e
obedecendo aos seguintes eventos:

11.1.1 Apresentação do documento fiscal pela CONTRATADA, depois de conferido e aprovado o 
recebimento dos bens pela área responsável do órgão;

11.1.2 Atesto do documento fiscal pelo órgão em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento;

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

11.2 As notas fiscais/faturas devem ser emitidas em nome do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
ocupacional de Sétima Região – CREFITO 7, com os seguintes dados e entregues no mesmo endereço:

11.2.1 Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939, Sala 101,Caminho  das Árvores. 
CEP 41.820.021, Salvador/BA, CNPJ nº 16.300.642/0001-46

12. GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
12.1.1 Devido ao valor estimado da contratação ser baixo e os equipamentos/materiais serem de pronta
entrega.
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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 decorrência da 
contratação;

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 ficará 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 o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

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 CONTRATANTE, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

13.2.6 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 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 CONTRATADA
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  demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
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13.4  A aplicação de qualquer  das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo  que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento  previsto na
Lei 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 CONTRATANTE, observado o
princípio da proporcionalidade.

13.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

14.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

14.2 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

14.2.1 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

14.2.1.1  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.

14.2.1.2  Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos
executados com as seguintes características mínimas:

14.2.1.2.1 Fornecimento de bens em características indicadas neste Termo de Referência com um quantitativo de
fornecimento nesses atestados de no mínimo 10%(dez por cento) dos quantitativos dos bens;

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

1.1 O valor máximo aceitável para a compra, será conforme indicado na tabela abaixo:

GRUPO 01

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
MEDIDA

QTD. VALOR 
UNIT. (R$)

VALOR 
TOTAL (R$)

1

Compressor para Ar Condicionado compatível com o
aparelho Philco,  Tipo Split,  capacidade  9.000  BTU/h,
voltagem 220 V, gás refrigerante R22, garantia comum de
mercado de no mínimo 12 (doze) meses, a peça deve ser
original de reposição para aparelhos de ar condicionado
da marca PHILCO;

Unidade 01 R$ 645,90 R$ 645,90

2 Gás Refrigerante R-22, Lata de 800G a 1K.
Marca de Referência: Freon Chemours Unidade 02 R$ 81,12 R$ 162,25

3 Capacitor de 30mf X 450VAC, compatível com o aparelho
Philco,  Tipo Split, c a p a c i d a d e  9 . 0 0 0  B T U / h ,
v o l t a g e m  2 2 0  V .

Unidade 01 R$ 17,60 R$ 17,60
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4 Capacitor de 6mf X 450VAC, compatível com o aparelho
de Ar Condicionado Portátil. Unidade 01

R$ 13,53 R$ 13,53

5
MOTOR  FAN  YDK30-4T-6(J060004700A)  para
Condicionador de Ar Portátil.    01

R$ 217,49 R$ 217,49

TOTAL GERAL DO GRUPO R$ 1.056,77

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

16.1  As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral do Crefito 7 deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

6.2.2.1.1.01.04.04.029 – Reparos, Adapt. e Conserv. Bens Móveis e Imóveis.

Salvador, 09 de agosto de 2022.

___  __________________________________  
Luana Costa Peruna
Coordenaora Geral

 Aprovo em____de________________de 2022.

___  __________________________________  
Maurício Lima Poderoso Neto

Coordenador Presidente – Crefito 7
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