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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Via Universitaria, s/nº - Bairro Pitanguinha - CEP 43700-000 - Simões Filho - BA - www.portal.ifba.edu.br

TERMO DE REFERÊNCIA

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020

 

1. DO OBJETO

1. Trata-se de Contratação Direta via Cotação Eletrônica/Dispensa de Licitação para a aquisição de materiais e ferramentas para uso
em laboratórios/oficinas de mecânica do IFBA - Campus Simões Filho, conforme condições, quantidades, qualidades e demais exigências estabelecidas
neste Termo de Referência:

ITEM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM
ADQUIRIDOS / CONTRATADOS UNID QUANT

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1.  

OBJETO: 
Ferramenta soldada curva para tornear externo.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Ferramenta soldada curva para tornear externo. ISO 6 2020.
Comprimento: 20 mm;
Largura: 20 mm.

Und 15 15,84 237,60

2. 

OBJETO: 
Ferramenta soldada curva para tornear externo.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Ferramenta soldada curva para tornear externo. ISO 6 1616.
Comprimento: 16 mm;
Largura: 16 mm.

Und 15 15,13 226,95

3.

OBJETO: 
Bits quadrado em aço rápido;
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Bits quadrado, aço rápido, com 10% de cobalto;
Dimensões: 5/16" x 4".

Und 20 34,00 680,00

4.

OBJETO: 
Broca de centro em aço rápido.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Broca de centro em aço rápido;
Dimensões:  5.0 mm x 12.5 mm.

Und 20 23,20 464,00

5.

OBJETO: 
Jogo de brocas HSS em aço rápido
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Jogo de brocas para metal, do tipo HSS 4241, em aço rápido, com 25 peças de 1 a 13
mm (13 mm Bit de Perfuração).
Material: metal (aço rápido)
Aplicação: para usinagem de aço com dureza até 45 HRC.
Medidas: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 -
8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm.
Acompanha estojo metálico para armazenamento das peças.

Und 02 298,16 596,32

6.

OBJETO: 
Desengripante spray 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Desengripante, óleo lubrificante multiuso de base sintética, para proteção de partes
metálicas expostas à corrosão, acondicionado em vasilhame com 300 ml e saída do
tipo spray.

Und 20 6,52 130,40

7. OBJETO: 
Óleo hidráulico SAE 68.
DESCRIÇÃO DETALHADA:

Ó

Und 02 199,22 398,44 
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Óleo hidráulico mineral SAE 68 - viscosidade NBR 10441; com ação antidesgaste,
alta resistência à oxidação e à formação de espuma; ISO – VG / Tipo HL / DIN
51524.
Aplicação: lubrificação de sistemas hidráulicos;  
Acondicionado em recipiente com 20 L.

8.

OBJETO: 
Óleo solúvel multiuso biodegradável
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Óleo solúvel multiuso sintético biodegradável; isento de nitrito, fenóis, óleo
minerais, metais pesados, cloro, enxofre, aminas secundárias, etc.; resistente à ação
microbiana; anticorrosivo; baixa formação de espuma; PH entre 9,0 a 10,5;
densidade20/4 C –NBR 7148.
Aspecto-Visual: Amarelo Esverdeado.
Atender à norma NR 15
Capacidade: 20 L.

Und 02 357,07 714,14

9.

OBJETO: 
Rebitador manual, tipo Alicate 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Rebitador manual, tipo Alicate;
• Rebitador manual tipo alicate;
• Fabricado em aço estampado;
• Cabo emborrachado ergonômico;
• Para rebites de alumínio até 4,0 mm;
• Acompanha 4 bicos:
- 3/32", 1/8" (2 peças) e 5/32" e chave.

Und 2 18,70 37,40

10.

OBJETO: 
Maçarico de corte 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Maçarico de corte 
Corpo, traseiro e cabeça forjado em latão, extremamente resistente ao calor e ao
desgaste; para operações contínuas e prolongadas. Conjunto de regulagem com
válvula tipo esfera, autotravante e com engaxetamento plástico de alta resistência na
haste, volantes de fácil manuseio. Para indústria automotivas, bélicas, naval,
ferroviária e mecânica pesada.
Características:
- Gases recomendados: Oxi-Acetileno/Oxi-GLP;
- Bicos aplicáveis: 1502/1503;
- Comprimento (mm): 530;
- Ângulo de corte: 90°.

Und 01 327,31 327,31

11.

OBJETO: 
Chave para mandril S-3
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Modelo S3:
- Para Mandril: 13P/16P/16L;
- D(mm): 8;
- L(mm): 50.

Und 05 9,89 49,45

12.

OBJETO: 
Mandril 3 a 16 mm, 5/8 X 16F Unf 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Polegadas: 5/8";
- Rosca: 5/8 x 16 UNF;
- Abertura: 3,0 à 16 mm.

Und 03 14,07 42,21

13.

OBJETO: 
Bico de corte para maçarico
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Bico de corte para maçarico oxipropânico 1503 nº 06;
- Medida do bico de corte: nº 06;
- Aplicação do bico de corte (tipo de gás): Oxi – GLP/GN;
- Material do bico de corte: Cobre e Latão.

Und 05 41,99 209,96

14. OBJETO: 
Jogo de chaves hexagonais abauladas longas
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Jogo de chaves hexagonais abauladas longas 1/16 - 3/8 Pol. com 12 Peças;
Composto por 12 peças, com as seguintes medidas:
:: 1/16” – 5/64” – 3/32” – 7/64” – 1/8” – 9/64” – 5/32” – 3/16” – 7/32” – 1/4" –
5/16” – 3/8”;

Jogo 01 63,16 63,16
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• Modelo longo;
• Fabricado em aço cromo vanádio.

15.

OBJETO: 
Jogo de vazadores
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Jogo de vazadores com 12 Peças;
Composto por 12 peças sendo : 3, 4, 5, 5.5, 6.5, 8, 9.5, 11, 12.5, 14, 16 e 19 mm.

Und 01 126,29 126,29

16.

OBJETO: 
Tarugo de poliacetal
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Tarugo de poliacetal POM natural 70 X 1000 mm;
Diâmetro: 70 mm;
Comprimento: 1000 mm.

Und 02 227,65 455,30

17.

OBJETO: 
Barra chata 4 x 1/4'', Astm-a36
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Barra Chata  4 X 1/4'', Astm-a36;
Largura: 4'';
Espessura: 1/4'';
Comprimento: 6,00 m.

Und 10 320,50 3.205,00

18.

OBJETO: 
Luva resistente a alta temperatura 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Luva resistente a alta temperatura (500º);
Resistente a agentes térmicos (calor);
Resistência mecânica: proteção aos riscos de acidentes, envolvendo segurança das
mãos aos cortes e abrasão;
Oferece facilidade no calçamento e descalçamento das luvas, além de maior conforto
e melhor absorção do suor em usos prolongados, proteção ao calor de até 500º;
Segurança contra propagação de pequnas chamas;
Proteção contra Calor Radiante e contra respingos de metais fundidos;
Normas Técnicas:
Propagação de pequenas Chamas : 4;
Calor de Contato : 4;
Calor Conectivo: 4;
Calor radiante : 4;
Impacto de Respingos de metais fundidos: 2.

Par 03 168,36 505,08

19.

OBJETO: 
Arame para solda Mig 0,8mm, uso sem gás 1kg E71T-GS CS
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Dados do Produto:
- Utilizado para soldagem de aço carbono;
- Solda em qualquer posição;
- Arame para solda autoprotegido;
- Não é necessária a utilização de gás de proteção;
- Para uso em máquinas com função de solda sem gás.
Dados Técnicos:
- Diâmetro do arame Mig: 0,8 mm;
- Tipo de enrolamento do arame Mig: Capa;
- Tipo de carretel do arame Mig: não necessita núcleo adaptador;
- Peso do rolo do arame Mig: 1 kg.

Kg 05 62,38 311,90

20.

OBJETO: 
Concreto Refratário 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Concreto Refratário, 50kg, até 1450°C - Forno Fundição Alumínio;
Composição química de 50% de alumina;
Capacidade: 50 kg.

Und
(Saco 50kg)

08 104,33 834,64

21. OBJETO: 
Capuz Soldador
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Especificações Técnicas: Produzido em brim antichama, costurado com linha de
aramida, fechamento em velcro permitindo regulagem e elástico. 
Aplicações: Soldagem a gás, soldagem MIG, soldagem TIG, soldagem micro
plasma, solda elétrica, oxiacetileno, corte de plasma e soldagem em espaço
confinados.

Und 10 15,57 155,70
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22.

OBJETO: 
Blusão de raspa e brim - anti-chamas
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Aspectos Gerais:  Blusão de segurança confeccionado em raspa especial
ignofugada, brim antichamas, costurado com linha de aramida e fechamento através
de velcro.
Especificação Técnica: Desenvolvido para proteção do tronco e membros
superiores do usuario contra riscos térmicos (pequenas chamas, calor de contato,
convectivo, radiante e metais fundidos ) e contra agentes abrasivos, escoriantes e
térmicos provenientes de operações de soldagem e processos silmilares.
Ideal Para: Soldagem a gás, soldagem MIG, soldagem TIG, soldagem micro
plasma, solda elétrica, oxi-acetileno, corte de plasma, soldagem que exigem alta
destreza e que necessitam de uma soldagem mais precisa, soldagem realizadas em
processos confinados.
Tamanho: GG

Und 03 148,76 446,28

23.

OBJETO: Suporte para bedame externo
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Suporte para torneamento externo;
- Para fixação de insertos MGMN 3mm (Korloy);
- Profundidade útil: 20mm;
- Fornecido com os seguintes acessórios:
- Parafuso;
- Chave;
- Encaixe na torre / castelo do torno: 25 x 25mm;
- Material: SAE 4140;
- Dureza: 40,00/42,00 HRC.

Und 01 125,00 125,00

24

OBJETO: 
Avental de raspa sem manga para soldador
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Avental sem manga tipo soldador, sem emenda, confeccionado em raspa de couro
bovino, costurado com fio 100% algodão ou aramida; tiras em raspa no pescoço,
para fixação, e tiras laterais, para fixar e ajustar o avental; espessura das fivelas e
arrebites metálicos: 1,50 mm; tamanho: 120 x 60 cm; gramatura das fivelas e
arrebites metálicos: 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².
Aplicação: para uso em atividades que envolvam riscos de abrasão e escoriações, em
atividades de soldagem, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e marmorarias.

Und 15 22,89 343,35

25.

OBJETO: 
Mangote de raspa
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por arrebites e
fivela metálicas para ajustes. Proteção do braço e antebraço do usuário contra
agentes térmicos (calor e chamas) e abrasivos e escoriantes para uso em processos
de soldagem e similares.

Und 50 18,94 947,00

26.

OBJETO: 
Perneira de segurança em raspa 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Perneira de segurança com alma em poliéster e fechamento em velcro,
confeccionada em raspa indicado para proteção das pernas do usuário contra agentes
abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos
similares.
-Especificações Técnicas:
:: Perneira em Raspa para Soldador;
:: Modelo: Fechamento em Velcro. 

Und 25 19,02 475,50

27.

OBJETO: 
Suporte externo de Torno Mvjnr 2525 M16
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Suporte Externo de Torno DO TIPO Mvjnr 2525 M16, Para fixação de insertos
VNMG 16; encaixe na torre/castelo do torno com as seguintes dimensões: 25 x
25mm.  o item deverá incluir os seguintes acessórios: calço, pino, grampo e
parafuso. 

Und 01 257,73 257,73

28. OBJETO: 
Pastilha/inserto para torneamento 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Inserto do tipo ISO VNMG 16 04 08; cobertura CVD TICN+AL2O3+TIN.
Formato e tamanho da pastilha: VN1604; número de arestas de corte: 4; sentido: N;
classe: 4325; diâmetro do círculo inscrito (IC): 9,525 mm; comprimento efetivo da

Und 10
 

39,37 393,70



13/05/2020 :: SEI / IFBA - 1430721 - Termo de Referência ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1746394&infra_sist… 5/10

aresta de corte (LE): 15,806 mm; espessura da pastilha (S): 4,763 mm; raio do
canto (RE): 0.7938 mm.
Material: Metal duro.

29.

OBJETO: 
Fresa metal duro 45hrc, topo reto, 04 Cortes
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Fresa metal duro 45hrc, topo reto, 04 cortes, ø 20,0 - 150 - 58,0 mm - H20;
Onde:
20,0mm = Diâmetro de corte da Ferramenta;
150mm = Comprimento total da Ferramenta;
58mm = Comprimento de corte da Ferramenta;
H20 = Diâmetro da haste da Ferramenta;
- Ângulo de corte: 45°;
• Cobertura TiALN (Revestimento);
- Nitreto de Titânio-alumínio (TiAlN).  Este tipo de revestimento tem como
característica minimizar a utilização de fluidos de corte;
- Este revestimento combina diferentes proporções alternadas de Ti e Al;
- Destaca-se na usinagem a seco, mas também é aplicável com fluidos de corte;
- O aumento de dureza (3.500 HV 0,05) proporciona maior resistência ao desgaste;
- Possui relativa melhora de resistência à oxidação e estabilidade química,
dependendo da aplicação;
- Cor do revestimento: violeta-cinzento.

Und 01 208,84 208,84

30.

OBJETO: 
Fresa metal duro 45hrc, topo reto
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Fresa metal duro 45hrc, topo reto, 04 cortes, ø 05,0 - 075 - 20,0mm - H05;
Onde:
5,0mm = Diâmetro de corte da Ferramenta;
75mm = Comprimento total da Ferramenta;
20mm = Comprimento de corte da Ferramenta;
H05 = Diâmetro da haste da Ferramenta;
- Ângulo de corte: 45°;
 Cobertura TiALN (Revestimento);
- Nitreto de Titânio-alumínio (TiAlN)  Este tipo de revestimento tem como
característica minimizar a utilização de fluidos de corte;
- Este revestimento combina diferentes proporções alternadas de Ti e Al;
- Destaca-se na usinagem a seco, mas também é aplicável com fluidos de corte;
- O aumento de dureza (3.500 HV 0,05) proporciona maior resistência ao desgaste;
- Possui relativa melhora de resistência à oxidação e estabilidade química,
dependendo da aplicação;
- Cor do revestimento: violeta-cinzento.

Und 01 150,92 150,92

31

OBJETO: 
Fresa metal duro 45hrc, topo reto, 04 cortes
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Fresa metal duro 45hrc, topo reto, 04 cortes, ø 10,0 - 100 - 40,0mm - H10;
Onde:
10,0mm = Diâmetro de corte da Ferramenta;
100mm = Comprimento total da Ferramenta;
40mm = Comprimento de corte da Ferramenta;
H10 = Diâmetro da haste da Ferramenta;
- Ângulo de corte: 45°;
• Cobertura TiALN (Revestimento);
- Nitreto de Titânio-alumínio (TiAlN)  Este tipo de revestimento tem como
característica minimizar a utilização de fluidos de corte;
- Este revestimento combina diferentes proporções alternadas de Ti e Al;
- Destaca-se na usinagem a seco, mas também é aplicável com fluidos de corte;
- O aumento de dureza (3.500 HV 0,05) proporciona maior resistência ao desgaste;
- Possui relativa melhora de resistência à oxidação e estabilidade química,
dependendo da aplicação;
- Cor do revestimento: violeta-cinzento.

Und 01 189,58 189,58

32

OBJETO: 
Serra máquina RS 1410-5, 14" X 1" 10 BS
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Serra máquina do tipo RS 1410-5, 14" X 1" 10 BS;
Composição: aço rápido ao molibdênio totalmente temperada;
Dimensões (A x B x C x D) mm: 400 mm compr. x 32, larg x 1,60, esp x 10, dentes
por polegada.

Und 03 91,20 273,60

33. OBJETO: 
Serra máquina 

Und 03 254,10 762,30
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DESCRIÇÃO DETALHADA:
Serra máquina RS 2106-8, 21" X 1.3/4" 6 dentes
Aço rápido ao molibdênio totalmente temperada.
Dimensões (A x B x C x D): 525 mm x 45 mm x 2,25 mm x 10,50.

34.

OBJETO: 
Pino de fixação - CAT-BT 40X45
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Pino de fixação - CAT-BT 40X45.
DIMENSÕES.: a° = 45°; L = 60mm; L1 = 35mm; L2 = 28mm; D = 23mm; d1 =
15mm; d2 = 10mm; d3 = 17mm; d4 = 4mm; M = M16.

Und 10 22,41 224,10

35.

OBJETO: 
Garra negativa em bronze 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Garra negativa para 500 amperes em bronze;
Fabricada em liga de cobre de alta condutibilidade, mola de aço, para cabos de até
95mm², com fixação por um parafuso tipo bujão auxiliado por uma braçadeira;
- Amperagem: 500 A;
- Material: bronze;
- Cabo até 95mm².

Und 15 36,58 548,70

36.

OBJETO: 
Bomba manual, 500G, para graxa, com bico macho e fêmea
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Bomba com acionamento manual;
- Equipado com sistema vai e vem;
- Corpo em aço resistente;
- Utilizado para lubrificação de máquinas e equipamentos.
- Especificações Técnicas:
:: Capacidade: 500g;
:: Graxa: até NLGI2;
:: Bico: Macho e Fêmea;
:: Peso aprox.: 600g;
:: Medidas (A x Diâm.): 250 mm x 50 mm.

Und 01 98,54 98,54

37.

OBJETO: 
Trena de 5 metros
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Design anatômico;
- Caixa plástica mais resistente em caso de queda;
- Enrolamento automático, com trava;
- Graduação em milímetros e polegadas;
• Comprimento da fita: 5m (16’);
• Largura da fita: 19mm (3/4”);
• Comprimento sem dobrar em até 1,5m.

Und 03 10,59 31,77

38.

OBJETO: 
Guia espiral vermelha c/ isolação (3,4m) - 0,8/1,0mm
DESCRIÇÃO DETALHADA:
O guia espiral tocha mig é usado como conduíte elétrico onde passa o arame para
dentro da tocha. Guia com comprimento de 3.4 metros com isolação.

Und 02 41,61 83,22

39.

OBJETO: 
Óculos de segurança incolor 
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Características:
- Hastes reguláveis em quatro estágios;
- A armação conta com encaixe para a lente;
- Orifícios para Cordão;
- Capaz de filtrar 99,9% dos raios ultravioleta;
- Lentes incolor.

Und 50 6,22 311,00

40.

OBJETO: 
Inserto bedame 3mm - Mgmn300
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Aplicação: Inserto para Bedame;
- Espessura: 3,0mm (C;)
- Raio de canto: 0,4mm (R);
- Possui quebra cavaco para operações médias: M;
- Classe: LT10;
- Aresta de corte altamente afiada e precisa.

Und 10 29,08 290,80

41. OBJETO: Und 25 7,46 186,50
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Escova em aço inox com cabo de madeira
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Escova, material: aço inoxidável, material cabo: madeira, quantidade fios aço: 64
fileiras horizontais x 4 fileiras verticais, aplicação: limpeza geral, características
adicionais: altura fileiras 30mm, largura: 40 mm, comprimento cabo: 145 mm,
comprimento total: 300 mm

42.

OBJETO: 
Almotolia graduada dosador - 1000ml
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto,
longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente,
capacidade: 1.000 ml, graduação: graduado em ml.

Und 20 9,59 191,18

43.

OBJETO: 
Bateria de Lítio do tipo moeda/botão CR2032
DESCRIÇÃO DETALHADA
Bateria  computador, tensão alimentação: 3 V,  do tipo cr-2032, capacidade nominal:
220 mah, sistema eletroquímico: lithium; dimensões aprox.: 19,5 x 2,5 mm.

Und 30 6,73 201,90

44.

OBJETO: 
Alicate amperímetro digital
DESCRIÇÃO DETALHADA
Display LCD/Contagem: 3 5/6 Dígitos 6000;
Iluminação: Display e Garra;
True RMS: Sim;
Corrente AC: 60/600/1000A;
Tensão DC: 6/60/600/1000V;
Tensão AC: 6/60/600/750V;
Resistência: 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ;
Capacitância: 60n ~ 600mF;
Frequência: 100/1000/10Hz;
Temperatura: -20°C ~ 1000°C;
Detecção de Tensão sem Contato: Sim;
Teste de Continuidade/Diodo: Sim;
Data Hold: Sim;
Máx./Mín./Relativo: Sim;
Autodesligamento: Sim;
Mudança de Faixa: Automática/Manual;
Abertura de Garra: 42 mm;
Diâmetro de Condutor: 30 mm;
Precisão Básica: 1%;
Categoria de Segurança: CAT IV 600V;
Alimentação 3x1,5 AAA.

Und 01 476,95 476,95

                                                                                                                                     TOTAL R$ 16.989,71

 

LOCAL DE ENTREGA: IFBA - CAMPUS SIMÕES FILHO

ENDEREÇO: VIA UNIVERSITÁRIA, S/N, PITANGUINHA

SIMÕES FILHO - BAHIA

CEP: 43.700-000

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição destes produtos é de suma importância para o andamento das aulas que envolvem o uso dos laboratórios de mecânica do Campus Simões Filho.

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. O prazo de entrega dos produtos é de, no máximo, 20 dias, contados da data do recebimento do pedido da Nota de Empenho, no endereço descrito 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 fiscalização dos serviços;

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 poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta do fornecedor, devendo ser substituídos/corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades;

3.4. 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, o Edital e seus Anexos;
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3.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto deste
Certame;

3.6. Os produtos fornecidos deverão estar em conformidade com todas as normas técnicas vigentes.

3.7. Os equipamentos e materiais de consumo deverão ser novos (assim considerados de primeiro uso) e entregues acompanhados de termo de garantia e manuais
técnico-operacionais (se for o caso), e deverão estar em perfeito funcionamento;

3.8. Os equipamentos e materiais de consumo deverão ser devidamente embalados e protegidos contra danos de transporte e manuseio, e acompanhados das
respectivas notas fiscais;

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações da Contratante:

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

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

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

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

4.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

4.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento de materiais objeto deste Termo de Referência, se o fornecedor entregou fora das especificações contidas no
Termo de Referência;

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

4.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste 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 no Certame, 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. Promover a remoção, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias, defeitos ou que
estiverem em desacordo com as especificações do Edital;

5.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de até 48 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;

5.1.5. Reparar ou indenizar todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do IFBA - Campus Simões Filho;

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

5.1.7. Cumprir as normas de segurança vigentes, assim como a verificação das normas trabalhistas e previdenciárias.

 

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 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;

6.2. Os produtos adquiridos serão acompanhados e fiscalizados por servidor nomeado pela Autoridade Competente e, no que couber, por servidor responsável
designado para esse fim, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do Certame, anotando, inclusive, em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto licitado, 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 com a execução do serviço, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o artigo 67, da Lei 8.666/93;

6.3. 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 licitatório.

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1 É admissível à 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
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e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

 

9. DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA deverá fornecer TERMO DE GARANTIA do produto adquirido, de acordo com o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, e que
será contado a partir da data do recebimento definitivo;

9.2 A contratada deverá prestar manutenção e suporte durante todo o período de garantia, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante;

9.3. Durante o período de garantia, a contratada deverá efetuar o atendimento dos chamados técnicos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

9.4. A empresa vencedora responsabilizar-se-á pela reposição, em caso de imperfeições de fabricação, mau manuseio ou transporte, no prazo de até 10 (dez) dias,
contado a partir da comunicação, sem prejuízo da garantia mínima exigida;

9.5. O prazo referido no subitem acima poderá ser alterado desde que devidamente justificado pela Contratada e aceito pela Contratante.

 

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

10.1. Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos processos de
contratação 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:

10.1.1. 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;

10.1.2. 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.

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.1.1. 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;

11.1.2. Apresentar documentação falsa;

11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.5. Não mantiver a proposta;

11.1.6. Cometer fraude fiscal;

11.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

11.2. 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 licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

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

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

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

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

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;

11.6. 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;

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;

11.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência, no edital e conforme legislação vigente.

11.9. Fica ainda, o fornecedor, sujeito às sanções para o caso de inadimplemento previstas pela Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, quais sejam:

11.9.1 Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao
pagamento de multa nos seguintes termos:

a. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de
10% (dez por cento) do valor do material;

b. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10%
(dez por cento) do valor do material;

c. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material
recusado, por dia decorrido;

d. pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data
da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;
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e. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas
anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

f. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor
contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

g. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
h. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos

subitens anteriores e de outras previstas em lei.

 

12. DO PAGAMENTO

11.1. 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.

 
13. DO FORO
13.1. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão
de qualquer outro.
 

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS SANTOS PEDREIRA, Assistente em Administração, em 13/05/2020, às 13:51, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIAN MENDES DE MELO, Técnico de Laboratório, em 13/05/2020, às 14:02, 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 1430721 e o código CRC 386B235B.


