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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO  
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2021 

Processo Administrativo nº 124/2021 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, sediado na 
Avenida Teotônio Segurado Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 06, Plano Diretor Sul, 
Palmas – TO, CEP: 77.022-002, realizará COTAÇÃO ELETRÔNICA, do tipo menor 
preço, que se regerá por este instrumento, e pela legislação pertinente, em especial pela 
Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento e Orçamento e 
Gestão, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizações e demais legislação correlata.  

 
UASG: 389209 – Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins 
Data da abertura da sessão: 04/02/2021 
Horário da abertura: 08h00min. 
Data do término da sessão: 08/02/2021 
Horário do término: 18h00min. 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  

 
 

1 – DO OBJETO 
 
1.1. Aquisição de produtos e limpeza e higienização para atender as necessidades do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, conforme as 
especificações e condições contidas neste Termo de Referência/Projeto Básico. 
 
2 – DAS JUSTIFICATIVAS  
 
2.1. Os produtos de que trata este Termo de Referência, destinam-se ao abastecimento do 
almoxarifado, bem como suprir as necessidades do CRMV-TO, além disso, se faz 
necessário para manter o bom funcionamento deste regional. 
2.2.  Não se aplica a realização de um estudo técnico preliminar nos casos de dispensa 
previstos no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
2.3. Tendo em vista a orientação da Súmula 247 do TCU, a futura aquisição deverá ser 
realizada por ITENS, devendo às exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade. 
2.4. Considerando que a soma total dos itens não ultrapassa o valor de R$ 17.600,00, limite 
esse previsto no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, a participação nesta cotação deverá ser 
restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, conforme art. 48, I, 
da Lei Complementar nº 123/2006 c/c art. 6º do Decreto nº 8.538/2015. 
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3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
3.1. As contratações realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços enquadram-
se, como dispensa de licitação, por limite de valor, nos termos do inciso II do Art. 24 da 
Lei nº 8.666/1993 e na Portaria do nº 306, de 13/12/2001.  

 
4 – DOS QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES 
 

Item Descrição Und Qtd 
Valor Un. 
(máximo 
aceitável) 

Valor 
Total 

(máximo 
aceitável) 

1 

Água sanitária, composição química: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, cor: incolor, aplicação: lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo: 
comum. Galão 5 Litros.    

Galão 5 11,45 57,35 

2 

Desinfetante, composição: à base de 
quaternário de amônio, forma física: solução 
aquosa concentrada, característica adicional: 
com aroma. Galão 5 Litros  

Galão 5 14,86 74,30 

3 

Álcool etílico, aspecto físico: líquido límpido, 
incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 
°gl (77% v,v a 20 °c), fórmula química: 
c2h5oh, peso molecular: 46,07 g,mol, grau de 
pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p,p), 
característica adicional: hidratado, número de 
referência química: cas 64-17-5. Frasco 1 
Litro. 

Frasco 10 6,62 66,20 

4 

Detergente, composição: tensoativo aniônico, 
tesoativo não-iônico agente um, aplicação: 
limpeza em geral, aroma: neutro, 
características adicionais: ph 6,5 a 7,5, 
aspecto físico: líquido. Frasco 500ml.  

Frasco 20 1,41 28,20 

5 

Esponja limpeza, material: espuma , fibra 
sintética, formato: retangular, aplicação: 
limpeza geral, características adicionais: 
dupla face. 

Und 10 0,88 8,80 

6 
Esponja limpeza, material: lã de aço carbono, 
formato: retangular, aplicação: utensílios e 
limpeza em geral. Pacote 8 unidades.  

Pacote 3 1,74 5,19 

7 
Sabão barra, neutro, tablete de 200g, 
embalagem com 5 unidades.  

Embalagem 2 7,85 15,70 

8 
Saco plástico lixo, capacidade: 100L, cor: 
preta, aplicação: coleta de lixo, material: 
polietileno. Pacote com 100 unidades. 

Pacote 5 29,95 149,75 

9 
Saco plástico lixo, capacidade: 40L, cor: 
preta, aplicação: coleta de lixo, material: 
polietileno. Pacote com 100 unidades.  

Pacote 5 12,59 62,95 

10 

Sabão pó, aspecto físico: pó, composição: 
tensoativo aniônico, tamponantes e corantes, 
características adicionais: branqueador óptico, 
essência, alvejante e carga. Caixa de 500g.  

Und 10 5,48 

 
54,80 
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11 

Pano limpeza, material: microfibra de 
poliéster, comprimento: 60 cm, largura: 40 
cm, características adicionais: não abrasivos, 
tipo: saco 

Und 5 8,75 43,75 

12 

Pano prato, material: algodão alvejado, 
comprimento: 71 cm, largura: 48 cm, cor: 
branca, características adicionais: absorvente, 
lavável e durável. 

Und 5 4,77 23,85 

13 
Flanela, material: 100% algodão, 
comprimento: 50 cm, largura: 30 cm, cor: 
branca 

Und 10 2,51 25,10 

14 

Toalha de papel, material: 100% celulose 
virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 20 
cm, largura: 21 cm, cor: branca, 
características adicionais: interfolhada. Pacote 
com 1000 folhas. 

Pacote 20 12,62 252,40 

15 

Sabonete líquido, aspecto físico: líquido 
perfumado, acidez: ph neutro, aplicação: 
assepsia das mãos, composição: glicerina, 
aroma: lavanda. Galão 5 Litros  

Galão 3 21,62 64,86 

16 

Rodo, material cabo: alumínio, material 
suporte: alumínio, comprimento suporte: 60 
cm, quantidade borrachas: 1 un, 
características adicionais: cabo 
aproximadamente 1,50 m. 

Und  2 30,13 60,26 

17 

Limpa-vidro, aspecto físico: líquido, 
composição: lauril éter, sulfato de sódio, 
características adicionais: pulverizador com 
gatilho, validade mínima 3 anos. 

Und 5 4,00 20,00 

18 

Solução limpeza multiuso, composição 
básica: água sanitária, alvejante e 
desinfetante, aspecto físico: líquido, 
aplicação: limpeza geral, características 
adicionais: tampa dosadora de fluxo. Galão 5 
Litros  

Galão  5 16,96 84,80 

19 

Vassoura, material cerdas: palha, material 
cepa: madeira, comprimento cepa: 15 cm, 
características adicionais: com cabo madeira 
de 2 m, largura cepa: 15 cm. 

Und 1 13,64 13,64 

20 

Vassoura, material cerdas: piaçava, material 
cepa: chapa de aço, comprimento cepa: 21 
cm, características adicionais: com cabo de 
madeira.  

Und  1 13,50 13,50 

21 
Desodorizador, essência lavanda, 
apresentação aerosol, aplicação aromatizador 
ambiental. Frasco 360ml. 

Frasco 10 8,43 84,30 

22 

Luva de proteção, material: latéx, aplicação: 
limpeza, tamanho: único, acabamento palma: 
antiderrapante, tipo uso: reutilizável. Par 2 
unidades.  

Par  2 7,64 15,28 

23 

Máscara descartável uso geral, material: tnt 
(tecido não tecido), tipo fixação: tripla com 
tiras e clipe nasal, características adicionais: 
esterilizável, hipoalergênica, hidro-repelente. 

Caixa 10 58,32 583,20 
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Caixa com 50 unidades.  

24 

Papel higiênico, material: celulose virgem, 
largura: 22,50 cm, cor: branca, características 
adicionais: folhas simples, sem picotes, rolo: 
500m tubete: 65mm. Fardo com 8 rolos 

Fardo 10 42,63 426,30 

25 

Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: tamanho médio, características 
adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo uso: 
descartável, modelo: hipoalérgica. Caixa com 
100 unidades.  

Caixa  5 69,88 349,40 

26 
Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 
70%_(70°gl), apresentação: gel. Galão 5 
Litros 

Galão 10 47,80 478,00 

 
4.1. O valor total previsto para esta Cotação Eletrônica é de R$ 3.061,88 (três mil, 
sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).  
4.2. Devendo ser entendido como valor máximo total admissível para a contratação, 
respeitados os valores máximos individuais de cada item.  
 
5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Devendo ser entendido como valor máximo total admissível para a contratação, 
respeitados os valores máximos individuais de cada item. 
 
6 – ENVIO DE PROPOSTAS E LANCES 
 
6.1. 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.  
6.2. A fim de aferir o atendimento das especificações exigidas para o item, referente ao 
produto ofertado pelo Fornecedor, o Gestor de Compras poderá solicitar, via e-mail, para 
que seja disponibilizada a proposta comercial. 
 
7 – COTAÇÃO ELETRÔNICA 
 
7.1. A cotação eletrônica será conduzida no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, 
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 instrumento.  
7.2. Para participar da cotação eletrônica, o fornecedor deverá digitar seu CNPJ e senha de 
acesso no Sistema e assinalar, em campo próprio, a inexistência de fato impeditivo para 
licitar e/ou contratar com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 
Tocantins ou com toda a Administração Pública, e o pleno conhecimento e aceitação das 
regras de que trata o subitem anterior.  
7.3. A cotação de preços, bem como os lances subsequentes deverão ser registrados, em 
reais, para o item, com validade de 30 dias. 
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7.4. 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 especificações exigidas para o item. 
7.5. Apresentar as documentações de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, 
CNDT, as quais poderão ser substituídas pela certidão emitida no SICAF, desde que 
apresentem datas vigentes, além disso, deverá apresentar a Declaração que não emprega 
menor, e-mail: licitacao@crmvto.gov.br. 
7.6. O CRMV-TO poderá anular ou cancelar a cotação eletrônica, total ou parcialmente, 
sem que disso resulte, para o proponente, direito a qualquer indenização ou reclamação. 
 
8 – CONTRATAÇÃO 
 
8.1. As contratações oriundas das cotações eletrônicas serão formalizadas pela emissão de 
Nota de Empenho, a qual será encaminhada ao adjudicatário. 
8.2. As obrigações recíprocas entre a Contratada e o CRMV-TO correspondem ao 
estabelecido nas presentes Condições Gerais da Contratação, seus anexos e no Pedido de 
Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das disposições legais vigentes. 
8.3. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o 
descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 81 da Lei 
n° 8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
8.4 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/1993. 

 
9 – RESCISÃO  
 
9.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos previstos no Art. 78 e Incisos 
da Lei N.º 8.666/93 e suas alterações, devendo haver o reconhecimento dos direitos da 
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 de Lei nº 8.666/93. 
 
10 – LOCAL DE ENTREGA  
 
10.1. Os produtos deverão ser entregues no CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS/CRMV-TO, 
localizado na Avenida Teotônio Quadra 602 Sul Conjunto 01 lote 06, Plano Diretor 
Sul, Palmas – TO, CEP: 77.022-002.  
 
11 – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS  
 
11.1. A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais no endereço acima citado, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da retirada/recebimento da nota 
de empenho pela contratada; 
11.2. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) 
representante do serviços gerais, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
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com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
11.3. Os materiais 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 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
11.4. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
11.5. 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. 
11.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação. 
 
12 – PRAZO PARA PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de pagamento, emitida pelo 
CRMV-TO, depois do recebimento definitivo do material e da apresentação da Nota Fiscal 
pela contratada, conforme discriminado nesta Cotação Eletrônica, no prazo de até 30 
(trinta) dias úteis após recebimento definitivo.  
12.2. 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 
 
 
13 – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1. É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Termo de Referência, sob 
pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis.  
 
14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
Contrato, deixar de entregar documentação exigida ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em Instrumento Convocatório e no Contrato e das demais cominações legais. 
14.2.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993, e no art. 
7º da Lei nº 10.520/2002, no caso de descumprimento contratual, seja por inexecução 
parcial ou total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA 
poderá ser apenada com as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência, a ser feita com notificação por meio de ofício, estabelecendo 
prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 
14.2.2. Multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado deste da 
contratação, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da 
obrigação, a ser fixado no caso concreto segundo juízo de proporcionalidade, sem 
prejuízo das demais penalidades; 
14.2.3. Multa indenizatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado 
da contratação incidente no caso de inexecução total, sem prejuízo da rescisão 
contratual e demais penalidades; 
14.2.4. As multas estabelecidas nos subitens 14.2.2 e 14.2.3 podem ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, após regular processo administrativo, devendo ser 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação 
pelo CONTRATANTE, sendo permitida a retenção de créditos para sua liquidação; 
14.2.5. Se o valor da multa não for pago ou depositado, a importância devida será 
cobrada administrativa e/ou judicialmente; 
14.2.6. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pelo 
prazo de até 2 (dois) anos; 
14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, enquanto persistirem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade. 

14.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da respectiva intimação. 
14.4. 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, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
15. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes neste 
documento/legislações correlatas, e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

15.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes deste documento, acompanhado da respectiva nota 
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fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: número da nota de 

empenho, marca, fabricante, modelo, e prazo de garantia do produto; 

15.1.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

15.1.3 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 
n°8.078. de 1990); 

15.1.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, o 
objeto com avarias ou defeitos; 

15.1.5 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; 

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

15.1.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
16.1. Encaminhar a Nota de Empenho para a Contratada, podendo para isso utilizar 
mensagem via e-mail. 
16.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e seus anexos; 
16.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes deste Termo e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
16.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
16.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
16.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
16.7. 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. 
 
17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas sob a Rubrica 
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 (Material de Limpeza e Produtos de Higienização). 
 



 
Serviço Público Federal 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins 
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18 - DA PUBLICAÇÃO  
 
18.1.  A publicação do extrato da presente aquisição será dispensada em razão dos 
princípios da eficiência e da economicidade, conforme orientação extraída do Acórdão 
TCU - Plenário nº 1336/2006. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. Todas as condições previstas neste Instrumento, em especial as sanções 
administrativas, regulam-se pela Lei nº 8.666/93, sendo parte integrante da futura Nota de 
Empenho, que será emitida em favor fornecedor homologado, razão pela qual o fornecedor 
não poderá alegar afastamento das obrigações.  
 
20 – DO ENCAMINHAMENTO E APROVAÇÃO PELO ORDENADOR 
 
21.1. Sendo assim, diante das condições aqui apresentadas no presente Termo de 
Referência/Projeto Básico, encaminhamos para aprovação de pedido solicitado. 
 

Palmas – TO, 03 de fevereiro de 2021. 
 
 

Maicon dos Santos Ramos 
Presidente da Comissão de Licitação/CRMV-TO 

 
 
 
21 – DA APROVAÇÃO 
 
21.1. Com base no inciso II, art. 14 do Decreto 10.024/2019, aprovo o termo de referência. 
 
 
 
 

Méd. Vet. Márcia Helena da Fonseca 
Presidente 

CRMV-TO Nº 00307 
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