
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

AQUISIÇÕES 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
 
 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA LEI N. 14.133/2021). 

1.1. Aquisição de material permanente, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

 

ITEM CATMAT Descrição do CATMAT Descrição complementar 
Unidade 
Medida 

Qte 

 
 

1 

 
 

440806 

Microscópio. 
Componentes: Iluminação Em Led, Refletida 
E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°, 

Tipo De Análise: Ótico, Aumento: C/ 
Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Tipo: 

Binocular 

 

Microscópio Biológico 
Binocular NIKON Eclipse SI 

com câmera 
fotomicrográfica intervision 

12MP. 

 
 

Unidade 

 
 

1 

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021. 

1.3. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante dispensa de licitação. 

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 42 (quarenta e dois) dias contados do (a) assinatura do contrato ou documento  
equivalente, enviados por e-mail para assinatura eletrônica no SEI (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO), cujo recebimento deverá ser  
formalmente confirmado pela contratada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘B’, DA LEI Nº 
14.133/2021). 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos 
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, transcrita abaixo: 

2.1.1. A aquisição dos bens atenderá as necessidades do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-INI, Instituição voltada 
para a pesquisa clínica, ensino, serviços de referência e assistência em doenças infecciosas, incluindo consultas ambulatoriais, exames e 
internação hospitalar. Atende a toda a demanda encaminhada pelo Ministério da Saúde para tratamento e investigação de todos os 
pacientes que chegam ao Rio de Janeiro ou aqui estão por ocasião de surto, epidemia ou pandemia. Nos últimos dois anos se destacou no 
enfrentamento da Pandemia de Covid-19 tanto com a implantação do Centro Hospitalar para Covid-19, atualmente com 173 leitos, quanto 
no desenvolvimento de pesquisas que estão ampliando o conhecimento sobre a Covid-19 e outras doenças infecciosa. Contudo, as 
limitações da infraestrutura de nosso parque tecnológico têm dificultado o incremento de ações no âmbito da pesquisa. Cabe ressaltar que 
o Centro Hospitalar do INI/Fiocruz continuará em atividade após a pandemia da Covid-19, internando pacientes com AIDS, doença de 
Chagas e doenças causada pelo HTLV1, pacientes com micoses profundas, tais como paracoccidioidomicose, esporotricose dissemin ada, 
histoplasmose e criptococose, malária, tuberculose, entre outras doenças infecciosas. Além disso, planejamos destinar leitos para 
internação de meningococcemias, meningites e outras neuroinfecções, rickettsioses e leptospirose. Os leitos estarão inseridos no sistema 
da regulação (SISREG), atendendo também a demanda interna dos nossos programas de assistência, pesquisa e ensino. Assim, o 
investimento na substituição/ampliação do parque tecnológico se justifica para fortalecer nossa capacidade de resposta às emergências em 
Saúde Pública, a partir da aquisição de equipamentos para apoio aos projetos de pesquisa conduzidos nos diversos serviços do 
Instituto.Acrescentamos ainda que o microscópio para uso clínico e educacional trará melhoria no atendimento dos pacientes, pois agilizará 
a resposta dos pareceres, especialmente dos pacientes internados. Além disso, possibilitará atividades de educação continuada  com os 
residentes e demais profissionais presentes aquisição visa atender a demanda do Serviço de Infraestrutura, em suas atribuições, de garantir 
a conformidade e o padrão dos equipamentos nos diversos setores do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI). 

2.2. Informamos que os itens solicitados estão cadastrados no Plano Anual de Compras, sob os nº de identificação descritos na tabela 
disponível no subitem 1.1. 

2.3. Justificativa Técnica para escolha de Marca: A opção pela aquisição de microscópio da marca Nikon está em consonância com o 
parque tecnológico de microscópios de mesma marca já utilizados pelo INI em seus laboratórios de hematologia. Soma-se ao fato de que o 
equipamento adquirido poderá ser incluído em contrato de manutenção preventiva e corretiva já existente, considerando ain da que haverá 
possibilidade de intercambialidade de peças entre os mesmos. 

 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (ART. 
6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘C’, E ART. 40, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021) 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, 
apêndice deste Termo de Referência, conforme abaixo: 



3.1.1. Considerando a descrição da necessidade, discorrida no item 2 deste Termo de Referência, a aquisição do equipamento que 
compõe este documento, constitui a solução para o atendimento ao problema apresentado, que tem como objetivo a modernização d o 
parque tecnológico do Instituto e ainda o fortalecimento da capacidade de resposta às emergências em Saúde Pública. 

 
 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA ‘D’, DA LEI Nº 14.133/21 

4.1. A contratação deverá observar os seguintes requisitos: 

4.2. Sustentabilidade: A contratação deverá se dar em conformidade com as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade  
ambiental, em especial as contidas art. 5º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto nº 7 .746/2012 da 
Casa Civil da Presidência da República. 

4.3. A aquisição deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambiental: 

4.3.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da  
Advocacia Geral da União e normativos correlatos. 

4.3.2. Da sustentabilidade ambiental: a empresa deverá apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais 
vigentes decorrentes da Lei nº 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificação energética), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos 
Sólidos. 

4.4. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021): 

4.4.1. Na presente contratação será admitida a indicação da marca NIKON de acordo com as justificativas contidas nos Estudos  
Técnicos Preliminares, transcrita abaixo: 

4.4.1.1. NIKON: A opção pela aquisição de microscópio da marca Nikon está em consonância com o parque tecnológico de 
microscópios de mesma marca já utilizados pelo INI em seus laboratórios de hematologia. Soma-se ao fato de que o equipamento 
adquirido poderá ser incluído em contrato de manutenção preventiva e corretiva já existente, considerando ainda que haverá 
possibilidade de intercambialidade de peças entre os mesmos. 

4.5. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

4.6. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas: 

4.7. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens, face o valor unitário contratado e o tipo de objeto não ser de grande 
complexidade técnica, entendemos não haver necessidade de garantia a execução. 

 
 

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (ARTS. 6º, XXIII, ALÍNEA “E” E 40, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021). 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta dias, contados do (a) da assinatura do termo de Contrato ou documento equivalente, 
em remessa única, onde constará em anexo a NOTA DE EMPENHO, cujo recebimento deverá ser formalmente confirmado pela contratad a no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis. A assinatura será realizada pelo sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações.", no seguinte endereço: 
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos – CEP 21045-900 – SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA – INI/FIOCRUZ, 
telefone para agendamento (21) 3865-9583. 

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 10 (dez) 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 serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois), contados do recebimento provisório, após a verificação da  
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

5.4. 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 não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a 
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 
 

6. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (ART. 40, 
§1º, INCISO III, DA LEI Nº 14.133/2021) 

6.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens, face o valor unitário contratado e o tipo de objeto não ser de grande 
complexidade técnica, entendemos não haver necessidade de garantia a execução. 

 
 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “F”, DA LEI Nº 14.133/21) 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 
2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).Em caso de 
impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º). 

7.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei 
nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

7.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que 
for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

7.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que  
demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 



7.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados  (Lei nº 
14.133/2021, art. 119). 

7.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do 
contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 
120). 

7.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput). 

7.8. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a  
responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

7.9. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal  
formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º). 

7.10. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de  
imediato (IN 5/2017, art. 44, 31º). 

7.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF. 

7.12. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado 
de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regular izados no 
SICAF. 

 
 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA (ART. 6º, INCISO 
XXIII, ALÍNEA ‘H’, DA LEI Nº 14.133/2021) 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com  
fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço. 

8.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação,  
especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 

8.2.1. SICAF; 

8.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

8.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administ rativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação. 

8.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por 
ele abrangidos. 

8.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela 
Administração, a respectiva documentação atualizada. 

8.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

8.12. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação: 

8.12.1. Habilitação Jurídica: 

8.12.1.1. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas  
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 
 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da 
União. 

9.2.  A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

Gestão/Unidade: 254492 - INI/FIOCRUZ) 

PTRES: 172780 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Elemento de Despesa: 44.90.52 

Ação: 8305 

 
 

 
 


