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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.DO OBJETO

1. Registro de preços para aquisição de ferramentas para atender a demanda do Programa do Médio Tec/PRONATEC conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA
DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A
SEREM ADQUIRIDOS /
CONTRATADOS

CÓD.
MATERIAL

UNIDADE UASG – Município/UF de Entrega -
Quantidade

VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01

ALICATE DE CRIMPAGEM COM
CATRACA E DECAPADOR
Compatível com RJ-45 / RJ-11
Crimpagem, cortador e decapador de cabos
Conectores padrão com cabo UTP Cat5,
Cat5e, e Cat 6 cabo com plugues 8P8C; 
CABO PROTEÇÃO PLÁSTICO
ISOLANTE, TIPO CORTE RETO
 
 

 Unidade

158145 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DA
BAHIA

Salvador/BA 700

 

R$ 42,14 R$ 29.498,00

02

ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH
DOWN PARA CRIMPAR CONECTOR
RJ4 5 FÊMEA
Utilizado para conectar e cortar os fios nos
módulos RJ45 Fêmea KEYSTONE e patch
panel com regulagem de pressão para duplo
impacto
Conectores padrão com cabo UTP Cat.5
CABO PROTEÇÃO PLÁSTICO
ISOLANTE
Componentes:
01 Alicate PunchDown
01 Capa de Bico

 Unidade

158145 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DA
BAHIA

Salvador/BA 700

 

R$ 39,41 R$ 27.587,00

03

TESTADOR DE CABOS UTP
Teste de Continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
G, duplo-twisted
Verificador Continuidade de fios, circuito
aberto, curto-circuito e tempo de
propagação do sinal através de LEDs na
base e no receptor
Possui entrada para testar e assegurar o
funcionamento correto de cabos de telefone
(RJ-11) e cabos de rede (RJ-45),
PADRÃO:568A/568B.
Alimentação 1 bateria 9V (inclusa)
Componentes:
01 Testador principal
01 Testador remoto
01 Manual do usuário
01 Bateria 9V

 Unidade

158145 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DA
BAHIA

Salvador/BA 700

 

R$ 32,40 R$ 22.680,00

04
MULTIMETRO DIGITAL
Descrição detalhada:Multímetro digital,
Display: 3 ½ Dígitos (2000
Contagens);Alimentação: 1 x 9V (6LF22,
NEDA1604A); 
segurança conforme norma de segurança
NR-10;
Faixa de tensão DC: 200mV, 2000mV, 20V,
200V, 600V
- Precisão: 200mV ± (0.5%+5D); 2000mV
~ 600V ± (0.8%+5D)
- Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 100mV,
1V
- Impedância de Entrada: 1 MOhms

 Unidade 158145 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DA
BAHIA

Salvador/BA 700

 

R$ 41,57 R$ 29.099,00

callto:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC
RMS
Faixa de corrente DC: 200µA, 2000µA,
20mA,200mA, 10A
- Precisão: 200µA ~ 20mA ± (1.0%+5D);
200mA
± (1.2%+5D); 10A ± (2.0%+5D)
- Resolução: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA,
10mA
- Proteção de Sobrecarga: Fusível de
0.25A/250V para entrada mA, sem Fusível
para Entrada 10A (10A máximo por 10
segundos);
Faixa de tensão AC:
- 200V, 600V
- Precisão: 200V ~ 600V ± (1.2%+10D)
- Resolução: 100mV, 1V
- Impedância de Entrada: 500 kOhms
- Resposta em Freqüência: 40Hz a 400Hz
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC
RMS
Faixa de Resistência:
- Faixas: 200, 2000, 20k, 200k, 2000
kOhms
- Precisão: 200 Ohms ± (1.0%+5D); 2000 ~
200kOhms ± (0.8%+5D); 2000 kOhms ±
(1.2%+5D)
- Resolução: 0.1, 1, 10, 100, 1 kOhms
- Tensão de Circuito Aberto: <3.2V
DC(máximo)
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC
RMS  
Componentes:
01 Multimetro Digital
02 Pontas de provas (nas cores vermelha e
preta)
01 Manual do usuário
01 Bateria 9V

TOTAL R$ 108.864,00

 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA
1. A presente licitação é justificada pela necessidade de aquisição de ferramentas que serão utilizados pelos alunos nas aulas presenciais do Programa

PRONATEC do Instituto Federal da Bahia. - IFBA..

3. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PALA LEI COMPLEMENTAR
147/2014 PARA AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS.

1. Os itens constantes na tabela acima são exclusivos para participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas.

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento do pedido da Nota de Empenho, nos endereços descritos na

relação de itens, no horário das 8h às 11h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira.
2. Os bens serão recebidos provisoriamente, 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.
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 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

4. Os bens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. São obrigações da Contratante:

1. elaborar o pedido de fornecimento conforme especificações estabelecidas neste termo de referência.
2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
3. 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;
4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,

reparado ou corrigido;
5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens, que a licitante vencedora entregar fora das especificações do Edital.
7. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

callto:0.1, 1, 10, 100, 1


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
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:
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 garantia;
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);
3. promover a remoção, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os bens com avarias,

defeitos ou que estiverem em desacordo com as especificações do Edital;
4. comunicar à Contratante, no prazo mínimo 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;
5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO
1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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
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.
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.
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 co-responsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

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. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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 01/2010 da
SLTI/MPOG, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA - Reitoria , quando da contratação de serviços, poderá exigir
os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

1. que ambientais para a sejam observados os requisitos obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

2. os bens deverão 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; e

3. os bens deverão ser livres de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4. A comprovação do disposto no item 10.1 e seus incisos poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública
oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
3. fraudar na execução do contrato;
4. comportar-se de modo inidôneo;
5. cometer fraude fiscal;
6. não mantiver a proposta.

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

1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
3. multa moratória de0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte)

dias;
1. multa compensatória de  5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à

obrigação inadimplida;
3.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;
4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
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;



4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

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.

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.

7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

12. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO
1. O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Nº 8.666/93, de 21

de junho de 1993 e alterações, Lei n° 10.520/02, de 17/07/02, Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005 aprova o presente termo de referência de
procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP, e autoriza a abertura do processo.

 

 

Salvador-BA, _______, ____________de 2018.

 

 

 

___________________________________________

Solicitante

 

 

 

 

Salvador-BA, _______, ____________de 2018.

 

 

__________________________________________

Renato Anunciação Filho

Reitor do Instituto Federal da Bahia

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO TAVARES GOES, Coordenador (a) Geral, em 11/10/2018, às 16:50, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATO DA ANUNCIACAO FILHO, Reitor Pró-tempore, em 23/10/2018, às 14:14, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0852908 e o código CRC
CF3E6188.

 


