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               CAMPUS RIO DE JANEIRO 

  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Rio de Janeiro 

(Processo Administrativo Nº  23275.000407/2020-80) 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. Aquisição de Ração Autoclavável Peletizada, Maravalha de Pinus para 
camundongo de laboratório e Ração para Equino atendendo as necessidades do 
Biotério e Laboratório de Biologia do Campus Rio de Janeiro. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Atender às necessidades do Biotério do Campus Rio de Janeiro a fim de 
fornecer as condições de vida dos animais usados em atividades de ensino e 
pesquisa. E estabelecer uma população viável de antas (espécie Tapirus 
silvestres), na Reserva Ecológica Guapiaçu, estado do Rio de Janeiro objeto de 
pesquisa aprovado por diversos órgãos ambientais.  
 

3. ESPECIFICAÇÕES 
 

Item Descrição Quantidade Quantidade 

1 

Ração autoclavável peletizada para 
camundongo de  laboratório. As rações 
devem conter como níveis de garantia 
por quilograma do produto: umidade 
(máximo) 13,00%;  proteína bruta 
(mínimo)  22,00%; extrato etéreo 
(mínimo)  4,00%; matéria mineral  
(máximo) 10,00%; matéria  fibrosa 
(máximo) 8,00%; cálcio (máximo) 
1,40% e fósforo (mínimo) 0,80%. O 
produto deverá conter como 
ingredientes básicos: Carbonato de 
Cálcio, Fosfato Bicálcico, Farelo de 
Soja, Farelo de Trigo, Milho Integral 
Moído, Premix Vitamínico Mineral, 
Aminoácidos. O produto deverá ser 
enriquecido, por quilograma de ração, 
com os seguintes  constituintes:  
a) vitaminas: Ácido Fólico, Ácido 
Pantotênico, Niacina, Vitamina A, 
Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, 
Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, 
Vitamina K3, Biotina, Colina;  
b) microelementos minerais: 
Cobalto, Cobre, Ferro,  Iodo, 
Manganês, Selênio,  Zinco; 

Saco com 20 
Kg 

16 

https://sipac.ifrj.edu.br/sipac/protocolo/processo/movimentacao/info_tipo_envio.jsf#this


c) aminoácidos: metionina  e lisina 
- nas quantidades  recomendadas pelo 
National Research Council para 
animais   de laboratório.  
O Produto deve ser registrado no 
Ministério da Agricultura. Referência: 
marca Nuvilab CR1. Unidade de 
fornecimento: saco com 20 Kg. 

2 

Maravalha de Pinus para biotério. 
Maravalha de pinus, sem mistura de 
outras madeiras, seca, macia, isenta de 
farpas, impurezas, resinas, inseticidas 
e outros contaminantes químicos. 
Obtida de madeira inodora na cor 
marfim, lascas com espessura mínima 
de 1mm. Deve  possuir ótima  
capacidade  de absorção de água, sem 
presença de contaminantes 
microbiológicos. Unidade de 
fornecimento: saco com 5 Kg. 

Quilograma 100 

3 

Ração para equinos. Ração 
balanceada, peletizada e melaceada. 
Ração multi partículas com milho, aveia 
e banho de melaço destinada a animais 
adultos. Com os seguintes valores 
nutricionais: Composição:  
Umidade (máximo) – 13% 
Proteína bruta (mínimo) – 15% 
Extrato etéreo (mínimo) – 6% 
Matéria Fibrosa (máximo) - 12% 
Matéria Mineral (máximo) - 10% 
Cálcio (mínimo) - 0,01% 
Cálcio (máximo) - 2% 
Fósforo (mínimo) - 0,5% 
Lisina (mínimo) - 0,1% 
Metionina (mínimo) - 0,07% 
Zinco (mínimo) - 0,04% 
Ferro (mínimo) - 0,05% 
Cobre (mínimo) - 0,01% 
Cobalto (mínimo) - 0,20mg/Kg 
Iodo (mínimo) - 0,20 mg/Kg 
Manganês (mínimo) - 0,04% 
Vitamina A (mínimo) - 5.000UI 
Energia Digestível (mínimo) - 3.250 
Kcal/Kg 

Unidade de fornecimento: saco com 
40 Kg. 

 Saco com 40 
Kg 

4 

 
 

4.  ESTIMATIVA DE CUSTO     

4.1. O custo estimado total da licitação foi obtido através de levantamento feito pelo 
solicitante do material, no painel de preços, conforme registros anexados no 
processo. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 



5.1. A licitação objetiva a contratação de bens comuns, tendo em vista que os 

mesmos possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado em conformidade com 

o art.1º, da Lei 10.520, de 2002. 

 

6. DA ENTREGA 
 

6.1. A entrega deve ser realizada mediante solicitação no Campus Rio de Janeiro 
do IFRJ, situado à Rua Senador Furtado, n.° 121, Maracanã – Rio de Janeiro – 
RJ, CEP: 20270-021, previamente agendados com a CoSAAT – Coordenação de 
Segurança e Administração dos Ambientes Tecnológicos, pelo correio eletrônico: 

cosaat.cmar@ifrj.edu.br ou pelo telefone: 2566-7728. 
 

6.2. O prazo máximo de entrega para todos os materiais/serviços será de 72 
(setenta e duas) horas corridas a contar do recebimento da nota de empenho. 
 

6.3. A contratada deverá entregar o material com observância das especificações 

previstas neste Termo de Referência e deverá reparar, corrigir e remover, no todo 

ou em parte, os materiais que estejam fora das especificações, que se verifiquem 

danos em decorrência do transporte ou com embalagem danificada, 

independentemente do motivo alegado, bem como providenciar a substituição dos 

mesmos, no prazo máximo de 72 horas, contado a partir da notificação que lhe for 

oficialmente entregue. 

 

6.3.1. Caso a empresa entregue o material fora da especificação solicitada, arcará 

com todas as despesas referentes à devolução dos mesmo se o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro concordar, a empresa 

poderá fazer nova remessa para a substituição, bem como poderá sofrer as 

sanções devidas. O prazo para o pagamento ficará suspenso até a entrega total 

dos itens. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1. São obrigações da Contratante: 
 

7.1.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

 

7.1.1.2. 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; 

 

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

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

ou corrigido; 

 

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

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

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

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 



7.2. 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. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. 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: 

 

8.1.1. 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; 

 

8.1.2. 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); 

 

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

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

8.1.4. 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; 

 

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

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

 

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

9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

9.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais 

quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de 

licitação promovidos pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e 

seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, a contratada deverá 

observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. 

 

9.1.1. Que os bens devam 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 armazenamento; 

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

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 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. 

 

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 

12.1. 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. 

 

12.1.1. 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. 

 

12.2. 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. 

 

12.3. 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. 

 

13.DO PAGAMENTO 
 

13.1. 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. 

 

13.1.1. 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. 

 

13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

 

13.3. 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. 

 

13.3.1. 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. 

 



13.4. 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. 

 

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

ordem bancária para pagamento. 

 

13.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

 

13.7. 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. 

 

13.8. 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. 

 

13.9. 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. 

 

13.10. 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. 

 

13.11. 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. 

 

13.11.1.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. 

 

13.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

 

13.12.1. 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. 

 

13.13. 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: 
 

 (6/100)  I = 0,00016438 
I = (TX) I = TX = Percentual da taxa anual = 
    6% 

 365  
 

14.DO REAJUSTE 
 

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

para a apresentação das propostas. 

 

14.1.1. 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 IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas 

e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

14.3. 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. 

 

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

definitivo. 

 

14.5. 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. 

 

14.6. 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. 

 

14.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 



 

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 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias; 

 

15.2.3. multa compensatória de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

 

15.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

 

15.2.4. 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; 

 

15.2.5. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com 

o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

 

15.2.5.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência; 

 

15.2.6. 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, 15.2.4, 15.2.5 e 15.2.6 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; 

 

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. 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. 

 

15.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 

16.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020. 

 
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020.

 
 
 

 
 

 
 


