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TERMO DE REFERÊNCIA

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA –
CAMPUS SIMÕES FILHO.

 

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2019

Processo n.º 23283.000011/2019-84

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

 

1. Cotação Eletrônica para aquisição de aparelho DVR, conforme condições, quantidades, qualidades
e demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência:

 

Item Descrição dos produtos a serem
adquiridos Unid UASG - Município/UF de

Entrega - Quantidade
Valor

unitário Valor total

01 Objeto: Aquisição de aparelho
DVR

 

 

Descrição Detalhada: Aquisição
de aparelho DVR de 04 (quatro)
Canais. DVR, STAND LONE,
HD - 04 CANAIS.

 

 

Unid 158407
INST.FED.

DE
EDUC.TEC
BAHIA/CAMP.
SIMõES
FILHO

Simões
Filho/BA 01

 

R$ 405,97 R$ 405,97



Local de entrega:

IFBA – Campus Simões Filho

Via Universitária, S/N,
Pitanguinha

Simões Filho – BA

CEP: 43.700-000.

TOTAL GERAL R$ 405,97

 

2. DA JUSTIFICATIVA

 

A presente Cotação Eletrônica é motivada pela necessidade da aquisição de equipamento DVR, de
monitoramento de câmeras, para a portaria do IFBA/Campus Simões Filho (PV1).

 

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

 

3.1. O prazo de entrega dos produtos é de, no máximo, 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento
do pedido da Nota de Empenho, no endereço descrito na tabela acima, em horário local, das 8h às 12h e das
13h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 08h às 12h, dias úteis;

 

3.1.1. O pagamento será efetuado em uma única parcela, após a entrega dos produtos, sendo obrigatória à
apresentação de Nota Fiscal eletrônica devidamente atestada por servidor responsável pela solicitação do
material;

 

3.2. A entrega dos produtos será recebida provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização deste processo, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta;

 

3.3. Os produtos entregues serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos
materiais e consequente aceitação, em conformidade com o Termo de Referência;

 

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto desta cotação eletrônica.

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



 

4.1. São obrigações da Contratante:

 

4.1.1. Elaborar o pedido de fornecimento conforme especificações estabelecidas nesse Termo de Referência;

 

4.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

 

4.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;

 

4.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento de materiais objeto deste Termo de Referência, se a
empresa vencedora entregou fora das especificações;

 

4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos nesse Instrumento;

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:

 

5.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
nesse Termo, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

 

5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12º, 13º e 17°
a 27º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

 

5.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias, defeitos ou que estiverem em
desacordo com as especificações do Termo de Referência;

 

5.1.6. Providenciar as suas custas todos os equipamentos, ferramentas e acessórios necessários para a perfeita
entrega dos produtos.

 



6. CONTROLE DA EXECUÇÃO – FISCALIZAÇÃO

 

6.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega do (s) produto (s), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

 

6.2. 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.

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto dessa cotação eletrônica.

 

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 no processo 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. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 

9.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de
requisitos de sustentabilidade ambiental nos Termos de Referência 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/Campus Simões Filho, quando da aquisição de
bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

 

9.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para a 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;

 

9.1.2. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, o
licitante/adjudicatário que:

 

10.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou
não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

 

10.1.2. Apresentar documentação falsa;

 

10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

 

10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

 

10.1.5. Não mantiver a proposta;

 

10.1.6. Cometer fraude fiscal;

 

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

 

10.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os participantes, em qualquer
momento do processo, mesmo após o encerramento da fase de lances;

 

10.3. O adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

 

10.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
participante;

 

10.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos;

 

10.4. Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;

 



10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 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 SICAF;

 

10.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de

Referência, observado a legislação vigente.

 

11 - DA GARANTIA

 

11.1. A CONTRATADA deverá fornecer garantia do produto adquirido pelo período mínimo de 01 (um) ano.

 

12. DO PAGAMENTO

 

12.1. O pagamento será feito através de crédito bancário na conta da empresa fornecedora, será efetuado em
até 30 (trinta) dias, acompanhada da Nota Fiscal e após certificação do responsável pelo recebimento
definitivo;

 

12.2. O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da empresa que apresentou a proposta;

 

12.3. Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal,
a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação
em vigor;

 

12.4. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Simões Filho, poderá
deduzir do montante os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora,
nos termos deste Edital.

 

Simões Filho, Ba, 8 de março de 2019

 



Coordenação de Tecnologia da Informação

Deusdedite Cerqueira Peixoto Junior

(Analista de T. I.)

 

 

 

 

 

 


