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TERMO DE REFERÊNCIA

 

                                                    DISPENSA DE LICITAÇÃO/COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008/2020

                                                                     (Processo Administrativo n.° 23283.001159/2020-70 )

 

1. DO OBJETO

      1.1 Aquisição de material de consumo (água mineral natural) para atender às demandas do Campus Simões
Filho do Instituto Federal da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.

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

CÓDIGO

MATERIAL
UNID QUANT

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

1.  

OBJETO: AGUA MINERAL
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: Aquisição
de água mineral acondicionado em
garrafões de policarbonato, retornáveis,
com capacidade de 20 litros, lacrados,
dentro dos padrões
estabelecidos pela legislação vigente, com
marca, procedência e validade (dentro das
normas vigentes) impressas no rótulo do
produto.
 
LOCAL DE ENTREGA: IFBA -
CAMPUS SIMÕES FILHO.

    445485
 Garrafão 
 
de 20 litros

   2.950   R$ 5,90   R$ 17.405,00

                                                         TOTAL   R$ 17.405,00

 

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 Compra de Material de Consumo para atender às demandas dos diversos setores do Campus Simões Filho
do IFBA.
2.2 Mesmo considerando-se a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia de COVID-19,
a presente aquisição justifica-se ainda pela iminência de retorno às atividades presenciais no próximo período
letivo e consequente demanda desse gênero de consumo.
 



3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1 Tendo em vista o valor máximo estimado para a presente aquisição, a solução a ser adotada para atender
à demanda de material de consumo em tela será a Dispensa de Licitação (Art. 24, Inc. II, da Lei nº 8.666/93), a
ser operada através de Cotação Eletrônica, de acordo com a Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1 Os itens constantes neste Termo de Referência enquadram-se como bens comuns em conformidade com o
Art. 1º caput e parágrafo único da lei 10.520 de 17 de julho de 2002.
 
5.ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
5.1 O fornecimento será efetuado no prazo, quantidade, local e horário especificado no presente Termo de
Referência.
5.2 O(s) bem(ns) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

1. Provisoriamente, no momento da entrega, na Campus Simões Filho do IFBA, para efeito de posterior
verificação da conformidade do bem com as especificações constantes neste Termo de Referência.

2. Definitivamente, após verificação de qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação pelo
requisitante.

3. 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. Entregas parceladas, de acordo com a demanda e/ou disponibilidade de vasilhames, ou o que for
mais conveniente para a contratante.

5.3 Todos os garrafões devem atender as normas ABNT NBR 14222:2019, que estabelece os requisitos
mínimos de fabricação e desempenho e os métodos de ensaio para o garrafão plástico destinado ao
acondicionamento de água mineral e potável de mesa, para uso em sistema retornável, intercambiável ou
exclusivo; ABNT NBR 14637:2011   - Embalagem plástica para água mineral e potável de mesa — Garrafão
retornável — Requisitos para lavagem, enchimento e fechamento; ABNT NBR 14638:2011  - estabelece os
requisitos mínimos para a distribuição de água mineral e potável de mesa acondicionada em garrafão plástico
retornável, conforme especificado na ABNT NBR 14222:2019, visando atender às exigências sanitárias legais
e contribuir para sua comercialização adequada; ABNT NBR 14328:2011   - estabelece os requisitos mínimos
para fabricação e desempenho da tampa plástica do garrafão destinado ao acondicionamento de água mineral e
potável de mesa; a Resolução - RDC Nº. 173, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006, que, dispõe sobre o
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e de
Água Natural e a Lista de Verificação das Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água
Mineral Natural e de Água Natural; a Portaria nº 387, de 19 de setembro de 2008, do DNPM
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL,observando-se a respeito dos prazos de
validade dos garrafões e suas alterações dadas pela Portaria DNPM nº 128 de 25/03/2011, suas respectivas
atualizações e outras normas, regulamentos e dispositivos técnicos e legais vigentes.
5.4 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 cinco (05) dias, a
contar da notificação da contratada/fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.5 A contratada deve cumprir todas as medidas de prevenção contra a contaminação por COVID-19, e demais
medidas protetivas contra outras doenças infecciosas, em toda a cadeia logística que envolva o objeto deste
Termo de Referência.
5.6  Em todos os bens deverão constar, em suas embalagens, descrições e especificações na língua portuguesa,
ou apresentar rótulo com as mesmas características.
5.7 A garantia dos bens deverá ser conforme as especificações técnicas e as normas regulamentares, a contar da
data do recebimento definitivo.
 
6. DO LOCAL PRAZO DE ENTREGA
6.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da  Nota de Empenho,
no endereço constante neste Termo de referência, em horário administrativo, de segunda a sexta-feira, em dias
úteis.



6.2 O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança
durante o transporte;
6. 3. Endereços de entrega:
Via Universitária, S/N, Pitanguinha, CEP 43700-000, Simões Filho, Bahia.
IFBA / Campus Simões Filho.
Telefone: (71) 3295-5600
6.4 O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do(a) emissão de nota de empenho.
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 São obrigações da Contratante:

1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência (TR);
2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes deste TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;
5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos neste Termo de Referência.

7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução da presente Aquisição, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A Contratada deve cumprir todas as consições de entrega e demais obrigações constantes neste Termo de
Referência, 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
Termo de Referência 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;

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

4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo 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 todo o processo compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
 
10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1 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

https://www.google.com/search?q=IFBA+CAMPUS+SIM%C3%95ES+FILHO&oq=IFBA+CAMPUS+SIM%C3%95ES+FILHO&aqs=chrome..69i57.7668j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


mantidas as demais cláusulas e condições do Termo de Referência; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do processo.
 
11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1 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.
11.2 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.
11.3 O representante do Instituto Federal da Bahia  anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a entrega do objeto, 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.
 
12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
12.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar que  está de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
12.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de
1993.
12.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
12.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
12.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção da
situação do fornecedor junto à Adminsitração.
12.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
12.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 



12.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
12.13 Havendo a efetiva da entrega do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
12.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.15 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = ( 6 / 100 )
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                           
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 Sanções para o Caso de Inadimplemento

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;

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.

2. 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.

3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou
efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

4. 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.

5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do certme;
3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.



13.2 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.
13.3 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão    inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.4 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
13.5 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.
13.6  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 
14. DO ENVIO DA PROPOSTA
A proposta deverá consignar:
14.1 Especificação dos produtos ofertados, informando, inclusive, marca e/ou fabricante, detalhando de forma
clara, todas as informações;
14.2 Correio eletrônico, número de telefone e e-mail, para realização dos chamados, durante o período de
vigência da Ata;
14.3 Todas as especificações do produto ofertado, devem estar de acordo com as especificações constantes
deste Termo de Referência, inclusive marca, fabricante, preços unitários e preço total, expressos em reais,
incluindo todos os impostos, taxas, frete e demais encargos;
14.4 Prazo de validade da proposta devendo ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos.
 
15. DO FORO
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.
 
17. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO
PROCESSO
O Diretor Geral do Campus Simões Filho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 24, Inc. II, Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
alterações, aprova o presente Termo de Referência de procedimento modalidade  da  Dispensa de
Licitação/Cotação Eletrônica, e autoriza a abertura do processo.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS SANTOS PEDREIRA, Assistente em
Administração, em 14/10/2020, às 18:49, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JACKSON LESSA DOS SANTOS, Diretor(a)
Administrativo(a), em 14/10/2020, às 19:52, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ESLY CESAR MARINHO DA SILVA, Diretor Geral do
Campus Simões Filho, em 15/10/2020, às 08:40, 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 1573883 e o código CRC 94297ADE.


