
 

 

1. DO OBJETO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 Aquisição de Máscara Facial Protetora Articulada (“face shield”), para 

modernização do Banco de Alimentos, conforme condições, exigências e 

estimativas estabelecidas neste instrumento. 

 

2.1 O objeto a ser adquirido deverá ter as especificações e quantitativos a 

seguir discriminados: 

ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVO 

Máscara Facial Protetora Articulada (“face shield”) 

 Espessura mínima do visor: 0,50 mm; 

 Área mínima do visor: 240 x240 mm; 

 Espessura mínima da cinta e testeira: 10mm; 

 Área mínima da cinta: 30 x 680 mm; 

 Área mínima da testeira: 30 x 340 mm; 

 Atoxidade: Material Atóxico, apolar, inodoro, insípido; 

 Transparência: superior a 90 % 

CONDIÇÕES 

 O produto deverá atender à RDC 356 ANVISA. Os 

componentes do produto deverão atender às normas 

de qualidade, com comprovação feita por meio de 

laudos técnicos comprovados em laboratório; 

MATERIAIS 

 Os protetores faciais são formados de viseira, cinta e 

testeira. 

 Visor: Confeccionado em PET Transparente 0,50 

mm com boa visibilidade. 

 Cinta e testeira: Confeccionada em Polipropileno 

(PP) branco 10 mm, opaco, com boa resistência. 
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           3 – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / QUANTITATIVO 

3. DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 
 



 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 

3.1 Ficam responsáveis pelo recebimento do objeto as servidoras Tatiana 

Santos Verissimo de Lima, telefones (11) 2967-5039 e (11) 984484948, e 

Karina Larissa Palma Reis, telefones (11) 2967-5039 e (11) 957097075. 

 

 

4.1 A licitante vencedora deverá entregar o objeto de acordo com o ofertado 

em sua proposta e em absoluta conformidade com as exigências contidas 

neste Termo de Referência. 

4.2 O prazo para entrega do objeto será de no máximo 08 (oito) dias corridos, 

contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho. 

4.3 Caso o objeto seja diferente do proposto ou apresentar defeito, será 

automaticamente rejeitado, porém, a contagem do prazo de entrega não será 

interrompida em decorrência do objeto rejeitado, arcando a licitante vencedora 

com o ônus decorrente desse atraso. 

4.4 O objeto deverá ser entregue na Rua Sobral Junior, 264, Vila Maria Alta, 

São Paulo/SP, respeitando o prazo de entrega, devendo as datas serem 

agendadas através dos telefones (11) 2967-5039 e (11) 984484948 com a 

servidora Sra. Tatiana Santos Verissimo de Lima, ou (11) 2967-5039 e (11) 

957097075 com a servidora Sra. Karina Larissa Palma Reis. 

 

5.1 O recebimento provisório será a simples conferência física do equipamento 

e o recebimento definitivo, no prazo de até 10 dias corridos a contar do 

recebimento provisório. 

 

6.1 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, são obrigações da Contratada: 

6.1.1 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 

6.1.2 Entregar o objeto de acordo com o pactuado, não sendo aceito em 

hipótese alguma material inferior ao licitado. 

4. DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA 



 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1.3 Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referentes ao transporte, 

embalagem e seguro quando da entrega do objeto. 

6.1.4 Substituir o objeto que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom 

estado de conservação, que apresente defeitos ou não esteja em conformidade 

com as especificações deste Termo de Referência. 

6.1.5 Responsabilizar-se pela troca do objeto, ocasionalmente que apresentar 

danos ou avarias, efetuando a permuta, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, após notificação da Contratante do defeito. 

6.1.6 Entregar o produto, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, 

de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de 

nota fiscal, discriminado o quantitativo do objeto, de acordo com as 

especificações técnicas. 

6.1.7 Entregar os equipamentos em embalagens sem rasuras ou sinais de 

violação de qualquer tipo, bem como não serão aceitas se estiverem 

amassadas, manchadas ou apresentarem danos aparentes. 

6.1.8 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante ou a 

terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente. 

6.1.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, 

salvo mediante prévia e expressa autorização da Contratante. 

6.1.10 Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 

bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 

6.1.11 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela 

Contratante. 

6.1.12 Cumprir o objeto do presente Termo de Referência de acordo com as 

especificações nele contidas, bem como na legislação em vigor. 

6.1.13 Atender prontamente às exigências da Contratante, inerentes ao objeto 

da licitação. 

 

7.1 Prestar à Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos 

relativos ao cumprimento do objeto. 

7.2 A Contratante exercerá ampla fiscalização no fornecimento do objeto. Tal 



 

 

8. DAS PENALIDADES PREVISTAS À CONTRATADA 

fiscalização não exime a Contratada da responsabilidade oriunda de falhas e 

imissões. 

7.3 Caso a Contratada deixe de cumprir o objeto deste Termo de Referência, a 

Contratante suprirá as suas necessidades da maneira que melhor lhe convier 

ou for favorável, independentemente de consulta à Contratada, aplicando as 

penalidades previstas. 

7.4 Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, referente à entrega 

do objeto. 

7.5 A Contratante rejeitará o objeto em desacordo com este Termo de 

Referência. 

7.6 Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições 

no fornecimento do objeto, fixando prazo para sua correção. 

7.7 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas de execução 

orçamentária e financeira. 

 

8.1 As penalidades são as previstas no Capítulo IV, da Lei Federal n. 8.666/93, 

na Lei Municipal nº 13.278/2002, observando-se, ainda, o disposto no Capitulo 

X do Decreto n. 44.279/03 e suas alterações, as quais deixarão de ser 

aplicadas nas seguintes hipóteses: 

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva 

do cumprimento da obrigação; 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de 

fatos imputáveis à Administração. 

8.2 Salvo motivo de força maior, plenamente justificado, a critério da 

Contratante e observadas às disposições contidas na Lei Federal n. 8.666/93, 

pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas as 

seguintes penalidades: 

8.2.1 Advertência. 

8.2.2 Multa: 

8.2.2.1 Recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar a Nota de Empenho 

Clausulada ou inexecução total da obrigação = 10% (dez por cento) do valor do 

contrato; 



 

 

8.2.2.2 Inexecução parcial = 5% (cinco por cento) do valor referente às 

obrigações não cumpridas; 

8.2.2.3 O descumprimento injustificado do prazo fixado para a entrega do 

equipamento ensejará a aplicação das seguintes multas: 

a) atraso de até 15 dias = 0,05% por dia de atraso; 

b) atraso de 16 a 30 dias = 0,08% por dia de atraso; 

c) atraso de 31 a 60 dias = 0,1% por dia de atraso. 

8.2.2.4 O atraso superior a 60 dias será considerado inexecução parcial ou 

total do ajuste, conforme o caso; 

8.2.2.5 Descumprimento de critérios e condições previstas no contrato = 5% 

(cinco por cento) do valor do contrato. 

8.2.2.6 As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a 

aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei. 

8.2.2.7 O prazo para pagamento da multa será de até 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação da Contratada. A critério da Administração e, sendo 

possível, o valor devido será descontado da importância que a Contratada 

tenha a receber da Contratante. 

8.2.2.8 O valor relativo às multas, eventualmente aplicadas, poderá ser 

deduzido dos pagamentos que a Prefeitura efetuar, mediante lançamento no 

sistema SOF ou por emissão de DAMSP (Documento de Arrecadação do 

Município de São Paulo). No caso de impossibilidade, será o valor inscrito na 

Dívida Ativa, para cobrança judicial. 

8.2.3 Pena de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) 

anos, a critério da Administração. 

8.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8666/1993. 

8.2.5 Implicará a rescisão unilateral do contrato a aplicação à Contratada da 

pena de declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária para licitar 

com a Administração Pública, ainda que em decorrência de falta cometida em 

outro procedimento administrativo, conforme art. 29, parágrafo único, da Lei n. 

13.278/02. 

8.3 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do 



 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

art. 109 da Lei Federal n. 8666/93, observados os prazos ali fixados. 

8.4 A aplicação das penalidades administrativas obedecerá aos termos do 

disposto nos artigos 54 a 56 do Decreto Municipal n. 44.279/03. 

8.5 A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal n. 8.666/93, não cabendo à Contratada direito a 

qualquer indenização, salvo no caso do artigo 79, §2º da mesma Lei. 

 

9.1 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com os fornecimentos, 

mediante apresentação dos originais da nota fiscal ou fatura, bem como de 

cópia reprográfica da Nota de Empenho. 

9.2 Na hipótese de existir Nota de Retificação e/ou Nota suplementar de 

Empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais 

documentos. 

9.3 O prazo de pagamento será de 30 dias, a contar da data do recebimento 

do objeto. 

9.4 Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por 

parte da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a 

sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

9.5 Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa 

exclusiva da Contratante, a Contratada terá direito à aplicação de 

compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05/2012. 

9.6 Para fins de cálculo da compensação financeira, o valor do principal devido 

será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros 

incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora 

(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o período 

correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o 

pagamento efetivamente ocorreu. 

9.7 O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser 

formalizado pela Contratada. 

9.8 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, nos termos da 

Portaria n. 255/15-SF. 



 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.9 Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de 

Finanças quanto às normas referentes ao pagamento dos fornecedores. 

 

10.1 As despesas para atender a esta aquisição estão programadas em 

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o 

exercício de 2020, na classificação 30.10.11.122.3024.2.100.33903000.00. 

 

São Paulo, 20 de julho de 2020. 
 
 

Alterado por - Celia Alas Rossi - SMDET/COSAN 


