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TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO

(COMPRAS)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO
CAMPUS MATÂO

PREGÃO N° 00711/2018

Processo Administrativo n." 23434.000000.2018-00

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material para projeto de extensão, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE

DE

MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR MÁXIMO

ACEITÁVEL
Margem de
Preferência

CONSUMO

1
VASO DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE
DE 5 LITROS

027987 UNID 25 R$ 118,96 n/a
•-

2
SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE
MUDAS - SACO COM 25 KG , 436258 UNID 10 R$ 516,67. n/a

■/

3
FORMA PARA SILICONE PARA
MODELAGEM DE SABÃO EM BARRA
COM 09 POSIÇÕES

150995 UNID 05 R$ 217)50 n/a '  .

4
GARRAFAS PLÁSTICAS PARA
ARMAZENAR SABÃO LÍQUIDO DE 500
ML

108880 , UNID 50 R$ 57,75 n/a

5 CONJUNTO COM 24 POTES PLÁSTICOS
COM TAMPAS {250ML) 028819 UNID ao R$ 102,00

4

n/a

6 CORANTE PARA SABÃO NA COR AZUL 027405 UNID 05 R$ 29,99 r/a

7 CANETA ESFEROGRÁFICA*- COR AZUL 000000
CX. 0/50

UNID
02 .R$ 70,20 n/a

1

8 CADERNO BROCHURÃO COM CAPA
DURA 000000 UNID 25 R$ 256,25 r/a

TOTAL R$ 1.369,32
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O atual contexto das ações públicas, sociais, políticas e econômicas em torno do

rural no Brasil apontam pará a necessidade de ampliação e de efetivação de ações que orientem
um desenvolvimento rural sustentável. Essa necessidade foi impulsionada pelas crescentes

preocupações das organizações sociais do campo, da floresta e das águas, da sociedade em
geral, a respeito da necessidade da produção de alimentos saudáveis combinada com a

conservação de recursos naturais e a inclusão de povos e comunidades em uma condição de
vida onde se afirme sua cultura, identidade e se garanta trabalho, renda e organização social

com preservação ambiental.

2.2. Trata-se, portanto, de uma necessidade que vem se desenhando de forma crescente

no Brasil a partir da crítica ao modelo de desenvolvimento rural que gera as desigualdades mais
severas no campo brasileiro.

2.3. Essa proposta de construção do NEA/IFSP parte do entendimento da necessidade

do estabelecimento de ações de extensão identificadas com as questões do campo a partir do
trabalho de docentes, pesquisadores e extensipnistas na área e em parceria com uma rede de

agentes e instituições. Apresenta também a intencionalidade de, a partir de processos
educativos com novos enfoques metodológicos, se (re)construir paradigmas tecnológicos de
produção etroca de conhecimentos para contribuir com a efetivação desse rural sustentável e
inclusivo.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns,
nos termos do parágrafo único, do artigo 1° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n° 3.555 de 08 de agosto de 2.000 e suas alterações e do Decreto n° 7.892, de 23
de janeiro de 2013 e suas alterações. ^

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do envio da nota de
empenho, em remessa única, no seguinte endereço Rua Stéfano D'avassi, n® 625 - Nova
Cidade - CEP 15.991-502 - Matâo/SP.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (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.

4.3. 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 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. 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.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada peios prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

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

5.1.2. 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;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;

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

através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao

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

5.2. 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.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. 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:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme

especificações, prazo e local constantes no Edital 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;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com

uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica'

autorizada;

6.1.2. 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 n° 8.078,

de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas

que antecede a data da entrega, os motivos qüe Impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovação;

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

as obrigações assurnidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

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

J
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DA SUBCONTRATAÇÂO

7.1 Não será admitida a subcontrataçâo do objeto licitatórío.
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8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. 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.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 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. ,

9.1.1. , O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados

pela autoridade competente.

9.2. 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
corresponsabílidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.3. ^ 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.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. fraudar na execução do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidòneo;

10.1.5. cometer fraude fiscal;

10.1.6. não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminai, às seguintes sanções:

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
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10.3. multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;.

-  10.3.1. multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do-

contrato, no caso de inexecução total do objeto;

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

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

inadimplida;

10.3.3. 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;

'10.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5. 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;

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de

1993, as empresas ou profissionais que:

10.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. 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 ria Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

(

10.6. 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.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SIÇAF.

Município de Matão, 20 de junho de 2018.

Fernanda Carvalho Humann

Professor
Prantuário; 13157-X
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Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam todos
os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício para atender as
necessidades do IFSP.

Matão, 20 de junho de 2018.

Proí. Dr. Christiann Oavis Tosta
r I nJJ^i .Diretor Geral[£SP.ÇampusMatâo

Prontuário ^

Christiann Davis Tosta

Diretor Gera!
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