
 

ANEXO I 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA 

(Brigada Mista/1921) 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2021 

(Processo Administrativo n° 64297.008589/2020-41) 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual 

aquisição de materiais visando atender as necessidades da Área de Lazer da Guarnição de Corumbá-

MS, da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos: 

Ord ESPECIFICAÇÃO 
Cat/ 

Mat 
Und Qnt 

Valor 

Unt. 

Médio 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

01 
Baralho, material plástico, apresentação caixa plástica 

com 1 jogo, cor básica frente branca, cor básica verso azul, 

características adicionais lavável. 

225180 UN 30 13,81 414,30 

02 

Bola basquetebol, material microfibra matrizada, peso 

cheia 510 a 565 g, circunferência 72 a 74 cm, 

características adicionais miolo removível, pressão 07- 09 

lb, tipo uso adulto. 

305578 UN 35 100,00 3.500,00 

03 

Bola de futebol bola oficial de futebol de campo de 8 

gomos, confeccionada com pu ultra 100%, diâmetro: 68-

70 cm, peso: 410 à 450 g, câmara airbility, fusion, miolo 

slip system removível e lubrificado.  

150563 UN 40 58,66 2.346,40 

04 
Bola futsal, material pu, peso cheia 410 a 440g, 

circunferência 61 a 64 cm, características adicionais 

costurada, câmera airbility, miolo slip systen, r e. 

442687 UN 40 125,37 5014,80 

05 

Bola voleibol, material microfibra, peso cheia 325 a 400 

g, circunferência 65 a 67 cm, características adicionais 

matrizada, com miolo substituível, pressão 03- 04 lb, 

aplicação volei de quadra, cor verde e azul 

372134 UN 40 139,46 5.578,40 

06 

Cama elástica 4,27m; estrutura 100% em aço galvanizado 

a fogo, inclusive as hastes de proteção; lona de s alto com 

proteção uv e sem emenda; proteção de molas colorida; 

rede de proteção interna em material muito resistente; 

puxador de molas incluso; sem necessidade de parafusos 

150708 UN 9 1.627,90 14.651,10 



 

para montagem; acompanha escada; diâmetro: 4,27m; 

molas: 88; altura do chão até a lona: 90cm; impacto: 

400kg; peso máximo: 100kg; dimensões (lxaxp): 427cm 

x200cm x427 cm; peso: 85kg; idade sugerida para brincar 

com segurança: acima de 3 anos acompanhados por 

adultos. 

07 
Escada de piscina fabricada em aço inox, com 4 degraus, 

tubo de 11/2, com chumbadores e borrachas para encosto 

na parede da piscina 

26700 UN 12 521,98 6.263,76 

08 

Jogo de damas, peças em plástico. Tabuleiro oficial 

medindo, aproximadamente, 50 x 50 cm com casas de 5 x 

5 cm cada, feito em courvin ou material de qualidade 

semelhante. Acompanha sacola para guardar. 

29920 UN 30 32,00 960,00 

09 Jogo dominó, material marfim sintético, aplicação lazer e 

entretenimento. 
235609 UN 30 29,76 892,80 

10 Jogo de xadrez em madeira com tabuleiro profissional 

oficial para usar em competições.  
306359 UN 30 169,22 5.076,60 

11 
Mesa plástica redonda desmontável cor branca com furo 

para guarda sol, certificada pelo inmetro. diâmetro 95 cm. 

altura 75 cm. 

66583 UN 80 133,30 10.664,00 

12 

Mesa de sinuca estrutura em mdf, tampo em mdf 20mm, 

revestido com tecido em poliéster na cor vermelha, 

aplicação de verniz pu em preto em toda estrutura e pés, 

acompanha 15 bolas numeradas, uma branca e 4 tacos de 

1,35m, medindo 2,22 x 1,22 x 0,87. 

76368 UN 12 1.891,94 22.703,28 

13 

Mesa totó (pebolim): - estrutura em mdf com aplicação de 

verniz pu preto; - design moderno em forma de caixa 

dupla; - bonecos de alumínio fundido com pintura epóxi; 

- contador de pontos; - varões embutidos (que 

proporcionam maior segurança); - giro de 360º dos 

goleiros; - pés com sapata plástica; - campo na cor azul 

com linhas demarcatórias brancas; - dimensões (a x l x p): 

92 x 79 x 136,3 cm - com 05 bolas (no padrão oficial) 

137863 UN 12 1.486,54 17.838,48 

14 

Brinquedo em geral, piscina de bolinha tamanho 

aproximado: medidas: comprimento: 1,50m largura: 1,50 

m com aproximadamente 04 placas em madeira revestida 

com lona colo rida de grande densidade; com no mínimo 

04 hastes de sustentação em aço galvanizado com isotubo 

colorido blindado; rede de proteção especial; toldo 

confeccionado com lona colorida de grande densidade; 

capacidade aproximada para 1.500 bolinhas coloridas. 

405748 UN 12 1.061,67 12.740,04 

15 

Rede de voleibol completa e oficial, com 9,5m de 

comprimento x 1,00 de altura, com 4 faixas em seda, fio 

de 2mm, composição de 100% seda, com porta-antena. 

com no mínimo 16 metros de corda para amarração da 

rede nos postes. 

67300 UN 21 110,87 2.328,27 

16 

Rede para trave de futebol de salão; modelo véu, medindo: 

3,00 x 2,00 m (l x a), com 1 m de recuo inferior; fio 8 mm; 

cor branca; malha 12 x 12 cm; polietileno de alta 

densidade, com tratamento contra ação de raios uv; 

unidade de fornecimento: par.  

67300 PAR 26 167,12 4.345,12 



 

17 

Rede de futebol de campo - malha trançada e torcida de 

16x16cm, dimensões aprox. 7,55m c x 2,50m a x 2m f, em 

fio nylon 2mm á 4mm cor branca, composição 

polipropileno com proteção uv. unidade de medida par. 

67300 PAR 30 156,07 4.682,10 

18 

Cadeira espreguiçadeira, características gerais: possui 

rodinhas para fácil transporte, possui no mínimo 4 

regulagens de altura (encosto), produzida com matéria 

prima 100% virgem, garantia de qualidade, dobrável, 

como se fosse desmontável: facilmente acomodável para 

transporte, produto aditivado com anti-uv, ou seja, 

resistente a raios solares, origem: brasil, especificações: 

material: polipropileno + aditivos, dimensões [aberta (c x 

l x a)]: 153 x 72 x 100 cm, dimensões [fechada (c x l x a)]: 

93 x 72 x 23 cm, peso máximo: 140 kg 

66583 UN 45 345,24 15.535,80 

19 

Conjunto mesa com 04 poltronas em polipropileno, 

proteção contra raios uv, certificado pelo inmetro, 

capacidade de até 182 kg, dimensões poltrona: altura 8 0 

cm / 0,80 m; largura 55 cm / 0,55 m; profundidade 53 cm 

/ 0,53 m, dimensões mesa: altura 70 cm / 0,70 m; largura 

70 cm / 0,70 m; profundidade 70 cm / 0,7 0 m. 

66853 UN 100 227,33 22.733,00 

20 

Estrutura de basquete recreativa, com regulagem de altura, 

rodas para locomoção, de fácil utilização e instalação. 

Tabela em mdf, com aro e rede. Sistema de regulagem de 

altura. Rodas para locomoção. Proteção e contrapeso 

estabilizado r. Pintura automotiva de alta resistência. 

Garantia de 12 meses, para defeitos de fabricação.  

29815 UN 10 1.488,46 14.884,60 

21 

Guarda-sol, material pvc, material armação alumínio, 

acabamento superficial armação pintura, diâmetro 2,50 m, 

padronagem lisa, características adicionais com manivela, 

tipo ombrelone. 

418126 UN 60 405,74 24.344,40 

22 

Mesa oficial tênis de mesa pés dobráveis de madeira 

maciça. MDF de 20mm a 25 mm. Dimensões 

aproximadas: 153 x 76 x 274 cm, articulada com rodas ou 

sem rodas com kit de tênis de mesa. Peso entre 720-740 g, 

com duas raquetes, quatro bolas semiprofissionais e uma 

rede completa. Raquete feita em madeira nobre, tratada e 

borracha de alto controle e qualidade. Rede de polietileno 

e suportes d e aço para mesas de 3,8 cm de espessura. 

67288 UN 14 1.793,30 25.106,20 

23 

Cadeira plástica branca com braços com estrutura em 

polipropileno com aditivo de proteção uv, empilhável, 

certificada pelo inmetro. Dimensões aproximadas do 

produto: comprimento: 550mm largura: 535mm altura: 

740mm. Capacidade de carga estática mínima 154 kg. 

Acabamento semibrilho. Comprimento: 550mm largura: 

535mm altura: 740mm. 

66583 UN 200 38,30 7.660,00 

24 

Aparelho / equipamento para condicionamento físico, tipo 

Bosu, modelo meia bola, material latéx, aplicação 

condicionamento físico, características adicionais 1 

balance ball, 2 elásticos com pegada. 

399772 UN 12 298,85 3.586,20 

25 

Suporte vertical para halter (Torre de Halter) com 10 pares 

de halteres, de 1k g a 10kg característica: suporte vertical 

em formato de torre, em ferro com pintura eletrostática. 

Com distância entre os apoios de halteres suficientes para 

445197 UN 9 1.753,00 15.777,00 



 

evitar danos aos usuários. Proteção em borracha para não 

avariar os halteres. Dimensões da torre: 137cm x 35cm x 

11cm. Peso da torre: 16kg. Acompanha 1 0 pares de 

halteres sextavados, de 1kg a 10kg, sendo 1 par de cada, 

produzidos em ferro emborrachado com borracha 

vulcanizada de alta durabilidade.  

26 
Aparelho ginástica, estrutura metálica, formato reto, 

banco retangular, revestimento couro sintético, tipo Leg 

Press, aplicação condicionamento físico 

390821 UN 8 4.542,28 36.338,24 

27 

Barra Guiada (Smith) com perfil tubular, com pintura 

eletrostática com camada de proteção, estofamentos 

curvin náutico de alta densidade com relevo. Suporta até 

250 kg de anilha, não acompanha as anilhas. Dimensões 

aproximadas: 2150 x 2330 x 1370 mm (a x l x c) 

112305 UN 5 3.385,54 16.927,70 

28 
Kit de faixas elásticas Mini Bands com 03 unidades (leve, 

médio e forte). 03 resistências (leve, médio e forte); em 

látex; largura aproximada: 4,5 cm. 

112305 UN 16 53,85 861,60 

Valor total: R$ 303.754,20 

 

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador. 

Órgão Gerenciador: Comando da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

01 
Baralho, material plástico, apresentação caixa plástica com 1 jogo, cor básica 

frente branca, cor básica verso azul, características adicionais lavável. 
UN 20 

02 

Bola basquetebol, material microfibra matrizada, peso cheia 510 a 565 g, 

circunferência 72 a 74 cm, características adicionais miolo removível, pressão 

07- 09 lb, tipo uso adulto. 

UN 10 

03 
Bola de futebol bola oficial de futebol de campo de 8 gomos, confeccionada 

com pu ultra 100%, diâmetro: 68-70 cm, peso: 410 à 450 g, câmara airbility, 

fusion, miolo slip system removível e lubrificado.  

UN 10 

04 Bola futsal, material pu, peso cheia 410 a 440g, circunferência 61 a 64 cm, 

características adicionais costurada, câmera airbility, miolo slip systen, r e. 
UN 10 

05 
Bola voleibol, material microfibra, peso cheia 325 a 400 g, circunferência 65 

a 67 cm, características adicionais matrizada, com miolo substituível, pressão 

03- 04 lb, aplicação volei de quadra, cor verde e azul 

UN 10 

06 

Cama elástica 4,27m; estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as 

hastes de proteção; lona de s alto com proteção uv e sem emenda; proteção de 

molas colorida; rede de proteção interna em material muito resistente; 

puxador de molas incluso; sem necessidade de parafusos para montagem; 

acompanha escada; diâmetro: 4,27m; molas: 88; altura do chão até a lona: 

90cm; impacto: 400kg; peso máximo: 100kg; dimensões (lxaxp): 427cm 

x200cm x427 cm; peso: 85kg; idade sugerida para brincar com segurança: 

acima de 3 anos acompanhados por adultos. 

UN 4 

07 
Escada de piscina fabricada em aço inox, com 4 degraus, tubo de 11/2, com 

chumbadores e borrachas para encosto na parede da piscina. 
UN 6 



 

08 
Jogo de damas, peças em plástico. Tabuleiro oficial medindo, 

aproximadamente, 50 x 50 cm com casas de 5 x 5 cm cada, feito em courvin 

ou material de qualidade semelhante. Acompanha sacola para guardar. 

UN 10 

09 Jogo dominó, material marfim sintético, aplicação lazer e entretenimento. UN 10 

10 
Jogo de xadrez em madeira com tabuleiro profissional oficial para usar em 

competições. Garantia de fábrica. 
UN 10 

11 
Mesa plástica redonda desmontável cor branca com furo para guarda sol, 

certificada pelo inmetro. diâmetro 95 cm. altura 75 cm. 
UN 30 

12 

Mesa de sinuca estrutura em mdf, tampo em mdf 20mm, revestido com tecido 

em poliéster na cor vermelha, aplicação de verniz pu em preto em toda 

estrutura e pés, acompanha 15 bolas numeradas, uma branca e 4 tacos de 

1,35m, medindo 2,22 x 1,22 x 0,87. 

UN 4 

13 

Mesa totó (pebolim): - estrutura em mdf com aplicação de verniz pu preto; - 

design moderno em forma de caixa dupla; - bonecos de alumínio fundido com 

pintura epóxi; - contador de pontos; - varões embutidos (que proporcionam 

maior segurança); - giro de 360º dos goleiros; - pés com sapata plástica; - 

campo na cor azul com linhas demarcatórias brancas; - dimensões (a x l x p): 

92 x 79 x 136,3 cm - com 05 bolas (no padrão oficial) 

UN 4 

14 

Brinquedo em geral, piscina de bolinha tamanho aproximado: medidas: 

comprimento: 1,50m largura: 1,50 m com aproximadamente 04 placas em 

madeira revestida com lona colo rida de grande densidade; com no mínimo 

04 hastes de sustentação em aço galvanizado com isotubo colorido blindado; 

rede de proteção especial; toldo confeccionado com lona colorida de grande 

densidade; capacidade aproximada para 1.500 bolinhas coloridas. 

UN 6 

15 

Rede de voleibol completa e oficial, com 9,5m de comprimento x 1,00 de 

altura, com 4 faixas em seda, fio de 2mm, composição de 100% seda, com 

porta-antena. com no mínimo 16 metros de corda para amarração da rede nos 

postes. 

UN 6 

16 

Rede para trave de futebol de salão; modelo véu, medindo: 3,00 x 2,00 m (l x 

a), com 1 m de recuo inferior; fio 8 mm; cor branca; malha 12 x 12 cm; 

polietileno de alta densidade, com tratamento contra ação de raios uv; unidade 

de fornecimento: par.  

PAR 10 

17 
rede de futebol de campo - malha trançada e torcida de 16x16cm, dimensões 

aprox. 7,55m c x 2,50m a x 2m f, em fio nylon 2mm á 4mm cor branca, 

composição polipropileno com proteção uv. unidade de medida par. 

PAR 10 

18 

Cadeira espreguiçadeira, características gerais: possui rodinhas para fácil 

transporte, possui no mínimo 4 regulagens de altura (encosto), produzida com 

matéria prima 100% virgem, garantia de qualidade, dobrável, como se fosse 

desmontável: facilmente acomodável para transporte, produto aditivado com 

anti-uv, ou seja, resistente a raios solares, origem: brasil, especificações: 

material: polipropileno + aditivos, dimensões [aberta (c x l x a)]: 153 x 72 x 

100 cm, dimensões [fechada (c x l x a)]: 93 x 72 x 23 cm, peso máximo: 140 

kg 

UN 20 

19 

Conjunto mesa com 04 poltronas em polipropileno, proteção contra raios uv, 

certificado pelo inmetro, capacidade de até 182 kg, dimensões poltrona: altura 

8 0 cm / 0,80 m; largura 55 cm / 0,55 m; profundidade 53 cm / 0,53 m, 

dimensões mesa: altura 70 cm / 0,70 m; largura 70 cm / 0,70 m; profundidade 

70 cm / 0,7 0 m. 

UN 50 

20 
Estrutura de basquete recreativa, com regulagem de altura, rodas para 

locomoção, de fácil utilização e instalação. Tabela em mdf, com aro e rede. 

Sistema de regulagem de altura. Rodas para locomoção. Proteção e 

UN 4 



 

contrapeso estabilizado r. Pintura automotiva de alta resistência. Garantia de 

12 meses, para defeitos de fabricação.  

21 
Guarda-sol, material pvc, material armação alumínio, acabamento superficial 

armação pintura, diâmetro 2,50 m, padronagem lisa, características adicionais 

com manivela, tipo ombrelone. 

UN 30 

22 

Mesa oficial tênis de mesa pés dobráveis de madeira maciça. MDF de 20mm 

a 25 mm. Dimensões aproximadas: 153 x 76 x 274 cm, articulada com rodas 

ou sem rodas com kit de tênis de mesa. Peso entre 720-740 g, com duas 

raquetes, quatro bolas semiprofissionais e uma rede completa. Raquete feita 

em madeira nobre, tratada e borracha de alto controle e qualidade. Rede de 

polietileno e suportes d e aço para mesas de 3,8 cm de espessura. 

UN 4 

23 

Cadeira plástica branca com braços com estrutura em polipropileno com 

aditivo de proteção uv, empilhável, certificada pelo inmetro. Dimensões 

aproximadas do produto: comprimento: 550mm largura: 535mm altura: 

740mm. Capacidade de carga estática mínima 154 kg. Acabamento 

semibrilho. Comprimento: 550mm largura: 535mm altura: 740mm. 

UN 100 

24 
Aparelho / equipamento para condicionamento físico, tipo Bosu, modelo meia 

bola, material latéx, aplicação condicionamento físico, características 

adicionais 1 balance ball, 2 elásticos com pegada. 

UN 6 

25 

Suporte vertical para halter (torre de halter) com 10 pares de halteres, de 1k g 

a 10kg característica: suporte vertical em formato de torre, em ferro com 

pintura eletrostática. Com distância entre os apoios de halteres suficientes 

para evitar danos aos usuários. Proteção em borracha para não avariar os 

halteres. Dimensões da torre: 137cm x 35cm x 11cm. Peso da torre: 16kg. 

Acompanha 1 0 pares de halteres sextavados, de 1kg a 10kg, sendo 1 par de 

cada, produzidos em ferro emborrachado com borracha vulcanizada de alta 

durabilidade.  

UN 4 

26 
Aparelho ginástica, estrutura metálica, formato reto, banco retangular, 

revestimento couro sintético, tipo Leg Press, aplicação condicionamento 

físico 

UN 4 

27 

Barra Guiada (Smith) com perfil tubular, com pintura eletrostática com 

camada de proteção, estofamentos curvin náutico de alta densidade com 

relevo. Suporta até 250 kg de anilha, não acompanha as anilhas. Dimensões 

aproximadas: 2150 x 2330 x 1370 mm (a x l x c) 

UN 2 

28 
Kit de faixas elásticas Mini Bands com 03 unidades (leve, médio e forte). 03 

resistências (leve, médio e forte); em látex; largura aproximada: 4,5 cm. 
UN 6 

 

Órgão Participante: 17ª Batalhão de Infantaria de Fronteira 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

01 
Baralho, material plástico, apresentação caixa plástica com 1 jogo, cor básica 

frente branca, cor básica verso azul, características adicionais lavável. 
UN 10 

02 

Bola basquetebol, material microfibra matrizada, peso cheia 510 a 565 g, 

circunferência 72 a 74 cm, características adicionais miolo removível, pressão 

07- 09 lb, tipo uso adulto. 

UN 25 

03 
Bola de futebol bola oficial de futebol de campo de 8 gomos, confeccionada 

com pu ultra 100%, diâmetro: 68-70 cm, peso: 410 à 450 g, câmara airbility, 

fusion, miolo slip system removível e lubrificado.  

UN 30 

04 Bola futsal, material pu, peso cheia 410 a 440g, circunferência 61 a 64 cm, 

características adicionais costurada, câmera airbility, miolo slip systen, r e. 
UN 30 



 

05 
Bola voleibol, material microfibra, peso cheia 325 a 400 g, circunferência 65 

a 67 cm, características adicionais matrizada, com miolo substituível, pressão 

03- 04 lb, aplicação volei de quadra, cor verde e azul 

UN 30 

06 

Cama elástica 4,27m; estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as 

hastes de proteção; lona de s alto com proteção uv e sem emenda; proteção de 

molas colorida; rede de proteção interna em material muito resistente; 

puxador de molas incluso; sem necessidade de parafusos para montagem; 

acompanha escada; diâmetro: 4,27m; molas: 88; altura do chão até a lona: 

90cm; impacto: 400kg; peso máximo: 100kg; dimensões (lxaxp): 427cm 

x200cm x427 cm; peso: 85kg; idade sugerida para brincar com segurança: 

acima de 3 anos acompanhados por adultos. 

UN 5 

07 
Escada de piscina fabricada em aço inox, com 4 degraus, tubo de 11/2, com 

chumbadores e borrachas para encosto na parede da piscina. 
UN 6 

08 
Jogo de damas, peças em plástico. Tabuleiro oficial medindo, 

aproximadamente, 50 x 50 cm com casas de 5 x 5 cm cada, feito em courvin 

ou material de qualidade semelhante. Acompanha sacola para guardar. 

UN 20 

09 Jogo dominó, material marfim sintético, aplicação lazer e entretenimento. UN 20 

10 
Jogo de xadrez em madeira com tabuleiro profissional oficial para usar em 

competições. Garantia de fábrica. 
UN 20 

11 
Mesa plástica redonda desmontável cor branca com furo para guarda sol, 

certificada pelo inmetro. diâmetro 95 cm. altura 75 cm. 
UN 50 

12 

Mesa de sinuca estrutura em mdf, tampo em mdf 20mm, revestido com tecido 

em poliéster na cor vermelha, aplicação de verniz pu em preto em toda 

estrutura e pés, acompanha 15 bolas numeradas, uma branca e 4 tacos de 

1,35m, medindo 2,22 x 1,22 x 0,87. 

UN 8 

13 

Mesa totó (pebolim): - estrutura em mdf com aplicação de verniz pu preto; - 

design moderno em forma de caixa dupla; - bonecos de alumínio fundido com 

pintura epóxi; - contador de pontos; - varões embutidos (que proporcionam 

maior segurança); - giro de 360º dos goleiros; - pés com sapata plástica; - 

campo na cor azul com linhas demarcatórias brancas; - dimensões (a x l x p): 

92 x 79 x 136,3 cm - com 05 bolas (no padrão oficial) 

UN 8 

14 

Brinquedo em geral, piscina de bolinha tamanho aproximado: medidas: 

comprimento: 1,50m largura: 1,50 m com aproximadamente 04 placas em 

madeira revestida com lona colo rida de grande densidade; com no mínimo 

04 hastes de sustentação em aço galvanizado com isotubo colorido blindado; 

rede de proteção especial; toldo confeccionado com lona colorida de grande 

densidade; capacidade aproximada para 1.500 bolinhas coloridas. 

UN 6 

15 

Rede de voleibol completa e oficial, com 9,5m de comprimento x 1,00 de 

altura, com 4 faixas em seda, fio de 2mm, composição de 100% seda, com 

porta-antena. com no mínimo 16 metros de corda para amarração da rede nos 

postes. 

UN 15 

16 

Rede para trave de futebol de salão; modelo véu, medindo: 3,00 x 2,00 m (l x 

a), com 1 m de recuo inferior; fio 8 mm; cor branca; malha 12 x 12 cm; 

polietileno de alta densidade, com tratamento contra ação de raios uv; unidade 

de fornecimento: par.  

PAR 16 

17 
Rede de futebol de campo - malha trançada e torcida de 16x16cm, dimensões 

aprox. 7,55m c x 2,50m a x 2m f, em fio nylon 2mm á 4mm cor branca, 

composição polipropileno com proteção uv. unidade de medida par. 

PAR 20 

18 
Cadeira espreguiçadeira, características gerais: possui rodinhas para fácil 

transporte, possui no mínimo 4 regulagens de altura (encosto), produzida com 
UN 25 



 

matéria prima 100% virgem, garantia de qualidade, dobrável, como se fosse 

desmontável: facilmente acomodável para transporte, produto aditivado com 

anti-uv, ou seja, resistente a raios solares, origem: brasil, especificações: 

material: polipropileno + aditivos, dimensões [aberta (c x l x a)]: 153 x 72 x 

100 cm, dimensões [fechada (c x l x a)]: 93 x 72 x 23 cm, peso máximo: 140 

kg 

19 

Conjunto mesa com 04 poltronas em polipropileno, proteção contra raios uv, 

certificado pelo inmetro, capacidade de até 182 kg, dimensões poltrona: altura 

8 0 cm / 0,80 m; largura 55 cm / 0,55 m; profundidade 53 cm / 0,53 m, 

dimensões mesa: altura 70 cm / 0,70 m; largura 70 cm / 0,70 m; profundidade 

70 cm / 0,7 0 m. 

UN 50 

20 

Estrutura de basquete recreativa, com regulagem de altura, rodas para 

locomoção, de fácil utilização e instalação. Tabela em mdf, com aro e rede. 

Sistema de regulagem de altura. Rodas para locomoção. Proteção e 

contrapeso estabilizado r. Pintura automotiva de alta resistência. Garantia de 

12 meses, para defeitos de fabricação.  

UN 6 

21 
Guarda-sol, material pvc, material armação alumínio, acabamento superficial 

armação pintura, diâmetro 2,50 m, padronagem lisa, características adicionais 

com manivela, tipo ombrelone. 

UN 30 

22 

Mesa oficial tênis de mesa pés dobráveis de madeira maciça. MDF de 20mm 

a 25 mm. Dimensões aproximadas: 153 x 76 x 274 cm, articulada com rodas 

ou sem rodas com kit de tênis de mesa. Peso entre 720-740 g, com duas 

raquetes, quatro bolas semiprofissionais e uma rede completa. Raquete feita 

em madeira nobre, tratada e borracha de alto controle e qualidade. Rede de 

polietileno e suportes d e aço para mesas de 3,8 cm de espessura. 

UN 10 

23 

Cadeira plástica branca com braços com estrutura em polipropileno com 

aditivo de proteção uv, empilhável, certificada pelo inmetro. Dimensões 

aproximadas do produto: comprimento: 550mm largura: 535mm altura: 

740mm. Capacidade de carga estática mínima 154 kg. Acabamento 

semibrilho. Comprimento: 550mm largura: 535mm altura: 740mm. 

UN 100 

24 
Aparelho / equipamento para condicionamento físico, tipo Bosu, modelo meia 

bola, material latéx, aplicação condicionamento físico, características 

adicionais 1 balance ball, 2 elásticos com pegada. 

UN 6 

25 

Suporte vertical para halter (torre de halter) com 10 pares de halteres, de 1k g 

a 10kg característica: suporte vertical em formato de torre, em ferro com 

pintura eletrostática. Com distância entre os apoios de halteres suficientes 

para evitar danos aos usuários. Proteção em borracha para não avariar os 

halteres. Dimensões da torre: 137cm x 35cm x 11cm. Peso da torre: 16kg. 

Acompanha 1 0 pares de halteres sextavados, de 1kg a 10kg, sendo 1 par de 

cada, produzidos em ferro emborrachado com borracha vulcanizada de alta 

durabilidade.  

UN 5 

26 
Aparelho ginástica, estrutura metálica, formato reto, banco retangular, 

revestimento couro sintético, tipo Leg Press, aplicação condicionamento 

físico 

UN 4 

27 

Barra Guiada (Smith) com perfil tubular, com pintura eletrostática com 

camada de proteção, estofamentos curvin náutico de alta densidade com 

relevo. Suporta até 250 kg de anilha, não acompanha as anilhas. Dimensões 

aproximadas: 2150 x 2330 x 1370 mm (a x l x c) 

UN 3 

28 
Kit de faixas elásticas Mini Bands com 03 unidades (leve, médio e forte). 03 

resistências (leve, médio e forte); em látex; largura aproximada: 4,5 cm. 
UN 10 

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem 

o preço do primeiro colocado da cota principal. 



 

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço. 

1.4. 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. 

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato 

ou retirada/aceite de instrumento equivalente, não prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 

8.666/93. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A presente licitação tem por objetivo a aquisição de materiais, equipamentos e produtos para 

atender as necessidades da Área de Lazer da Guarnição de Corumbá-MS da 18ª Brigada de Infantaria 

de Fronteira (Requisição nº 4-ALOf/EM/Cmdo18BdaInfFron/2021, de 9 de fevereiro de 2021), com 

vistas a criar condições para o exercício de suas atividades administrativas e afins, especialmente ao 

atendimento aos militares. 

2.2. Os quantitativos foram estimados com base nos estudos realizados pela Equipe Especial de 

Licitação (Setor Requisitante) e encontram-se pormenorizados em tópico específico dos Estudos 

Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência e na expectativa de descentralização de 

recursos pelo Escalão Superior, durante o período de vigência da Ata.  

2.3. A especificação de cada item contempla o conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado para a caracterização dos bens com suas respectivas unidades de 

medida. 

2.4. O objeto a ser licitado, pelo seu impacto institucional e com base nas justificativas acima 

mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para 

além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 8.666/93.  

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS   

4.1. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado (parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/2002). Portanto, ratifica-

se que os bens a serem adquiridos na presente licitação estão enquadrados na categoria de bens comuns. 



 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota 

de empenho (NE) ou documento equivalente pelo fornecedor, em remessa única, de acordo com os 

quantitativos de cada NE emitida, nos seguintes endereços:  

OM Endereço Telefone 

Comando da 18ª Brigada 

de Infantaria de Fronteira 
Av. General Rondon, 1735, Centro, Corumbá-MS, CEP 79.331-900 (67) 3234-7242 

17º Batalhão de Fronteira Rua Cáceres, 425, Centro, Corumbá-MS, CEP 79.304-040 (67) 3231-8866 

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) 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.  

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 

de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 

termo circunstanciado. 

5.4.1. 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. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

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

6.1.2. 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; 

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; e 

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

6.2. 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. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

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

execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

7.1.1.1. o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

7.1.2. 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); 

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4. 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; 

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e 

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

7.2 A Contratada deve observar os critérios de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, 

especialmente os seguintes: 

  7.2.1.    os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, sempre que possível, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, conforme as normas ABNT NBR 15448-1 e 15448-2, provocando 

menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;  

           7.2.2  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 

sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

            7.2.3 os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e o armazenagem; 
 

            7.2.4  para os itens cuja atividade de fabricação ou industrialização está enquadrada no Anexo I 

da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a oferta de produto cujo 

fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo inciso II do art. 17 da Lei n° 6.938, 

de 1981; 
 

           7.2.5  o CERTIFICADO DE REGULARIDADE pode ser consultado, ou ter sua autenticidade 



 

verificada, diretamente na página do IBAMA na internet: IBAMA > Serviços > Consultas > CTF ou 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php; e 

           7.2.6  nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, 

é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias 

que Destroem a Camada de Ozônio (SDO) abrangidas pelo Protocolo de Montreal. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

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

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

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

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

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

observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 

mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

10.2. 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. 

10.3. 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. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php


 

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

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3. 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.  

11.3.1. 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. 

11.4. 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. 

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

para pagamento. 

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

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.7. 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. 

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

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 

no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

11.9. 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.   

11.10. 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.  

11.11. 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.   

11.11.1. 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. 

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



 

11.12.1. 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.  

11.13. 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 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

365 

12. DO REAJUSTE  

 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Preços 

para o Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 

que este ocorrer.  

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 



 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1    Não haverá exigência de garantia contratual da execução, considerando a pequena monta dos 

bens constantes neste Termo de Referência.   

        

14 . GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

 

     14.1.      O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 6 

(seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil 

subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

        14.2.       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 15 (quinze) dias úteis, 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; 

15.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5 cometer fraude fiscal; 

     15.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à      

CONTRATADA as seguintes sanções: 

  15.2.1 advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

  15.2.2 multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

  15.2.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

 15.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

   15.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade         

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

                15.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

         15.2.6.1. 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 

deste Termo de Referência. 

      15.2.7 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. 



 

       15.3   As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à    

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

   15.4     Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas     

ou profissionais que: 

            15.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

             15.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

             15.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

15.5     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, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

15.6    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. 

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

10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.7    Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

15.8     A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

15.9      Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

 15.10    A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 15.11    O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

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

 15.12   As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

        16.1   O custo estimado da contratação é de R$ 303.754,20.  



 

 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

       17.1   A presente Licitação adotará o Sistema de Registro de Preços, sendo desnecessário indicar a 

dotação orçamentária da contratação. 

Corumbá-MS, 14 de abril de 2021. 

 

ODONIAS PÉRICLES ALVES – Maj 
Chefe da Equipe de Planejamento 

 

 

OLDAIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA – S Ten 

Membro da Equipe de Planejamento 

 

Aprovação: 

Nos termos do prescrito no inciso II, do art. 14, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

aprovo este Termo de Referência, para realização de pregão na forma eletrônica, e determino que os 

procedimentos licitatórios sejam realizados no sítio: https://www.gov.br/compras/pt-br/. 

 

 

 

 

MAXMILIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA – Cel 

Ordenador de Despesas do Cmdo 18ª Bda Inf Fron 


