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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 002/2021 - UASG 158407

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

 
1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de materiais de consumo destinados à realização de atividades didático (aulas práticas) no IFBA / Campus Simões Filho,
conforme condições, quantidades, qualidades e demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
1. 2 Especificações Técnicas:

 

ITEM

 
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS MATERIAIS

                 A SEREM ADQUIRIDOS 
 

CÓDIGO
MATERIAL UNID QUANT VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

1

  OBJETO: Filamento PLA 1.75mm para impressora 3D cor verde

  DESCRIÇÃO DETALHADA: Filamento PLA 1.75mm para
impressora 3D cor verde

 Rolo (1 Kg) 4 120,15 480,60

2

OBJETO: Filamento PLA 1.75mm para impressora 3D cor
vermelho
DESCRIÇÃO DETALHADA: Filamento PLA 1.75mm para
impressora 3D cor vermelho

 Rolo (1 Kg) 4 120,15 480,60

3

OBJETO: Filamento PLA 1.75mm para impressora 3D cor
amarelo
DESCRIÇÃO DETALHADA: Filamento PLA 1.75mm para
impressora 3D cor amarelo

 Rolo (1 Kg) 4 120,15 480,60

4
OBJETO: Filamento PLA 1.75mm para impressora 3D cor azul
DESCRIÇÃO DETALHADA: Filamento PLA 1.75mm para
impressora 3D cor azul

 Rolo (1 Kg) 4 120,15 480,60

5
OBJETO: Filamento PLA 1.75mm para impressora 3D cor azul
DESCRIÇÃO DETALHADA: Filamento PLA 1.75mm para
impressora 3D cor azul

 Rolo (1 Kg) 4 120,15 480,60

6

OBJETO: ADESIVO USO GERAL / SPRAY PARA
IMPRESSORA 3D
DESCRIÇÃO DETALHADA: Spray adesivo fixador para
Impressão 3D; aplicação: impressão em 3d, uso
profissional; características adicionais: solúvel em água,
apresentação: líquido incolor; isento de formoldeído;  recipiente
contendo, no mínimo, 100 ml.
Rendimento (em mesa de 200mm x 200mm): mínimo de 1000
impressões.
Aplicável na utilização dos seguintes materiais: ABS, PLA, Fibra
de Carbono, Petg, ABS-PC e outros. 

 Frasco/Bisnaga
com 100 ml. 6 46,30 277,80

7
OBJETO: Medidor laboratório / Conjunto de utensílios para Análise
de Combustível 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

kit para análise de combustível, uso: controle de qualidade de
combustível, aplicação: análise periódica de reservatórios,
características adicionais: maleta, 2 (duas) provetas, 1
(um) termômetro e 6 (seis) densímetros, armazenados em:

Uma maleta Anti-choque compacta, feita de alumínio (e/ou material
mais resistente), com cantoneiras de proteção e contendo espuma
em seu interior para proteção das vidrarias (material de análise)
e manutenção da sua calibração; passui alça de mão e tiracolo e
fechadura c/ chave. 

 Conj. 1 1.301,72 1.301,72
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Capacidade para 9 (nove) itens de análise, conforme descritos
abaixo: 

a) 2 (duas) Provetas de 1000mL cada, graduadas, de vidro e com
base em Polipropileno;

b) 1 (um) termômetros p/ Gasolina e Etanol: -10 +50 (Atendendo a
nova Portaria do Inmetro/Dimel nº100 de 23/05/2019); 

c) 6 (seis) densímetros para análise da massa específica a 20°C de
combustíveis, tanto comuns quanto aditivados (gasolina, álcool e
diesel), sendo: 

a) 1 (um) densímetro p/ Etanol Comum - Escala/Divisão – 0,750 a
0,800 g/mL

b) 1 (um) Densímetro p/ Etanol Aditivado - Escala/Divisão – 0,800 a
0,850 g/mL

c) 1 (um) Densímetro p/ Gasolina Comum - Escala/Divisão – 0,700
a 0,750 g/mL

d) 1 (um) Densímetro p/ Gasolina Aditivada - Escala/Divisão –
0,750 a 0,800 g/mL

e) 1 (um) Densímetro p/ Diesel Comum - Escala/Divisão – 0,800 a
0,850 g/mL

f) 1 (um) Densímetro p/ Diesel Aditivado - Escala/Divisão – 0,850 a
0,900 g/mL

Garantia do produto (todo o conjunto): 12 (doze) meses contra
defeitos de fabricação.

TOTAL (R$) 3.982,52 

 
1.2 Além das especificações dispostas na tabela acima, os objetos a serem fornecidos deverão cumprir todas as normas técnicas, ambientais e de saúde
e segurança do trabalho que que lhes são afetas. 
 
2 DA JUSTIFICATIVA
2.1 O motivo da presente aquisição decorre, de maneira geral, da necessidade de material de consumo para uso didático, em atendimento às demandas
dos mesmos em aulas práticas laboratoriais e serão destinados ao desenvolvimento de atividades práticas de ensino-aprendizagem dos cursos técnicos e
de graduação do IFBA / Campus Simões Filho, além de aplicações em atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas no mesmo Campus.
2.2 Quanto à aquisição do conjunto de ensaios de combustível (item nº 6), esta justifica-se pela necessidade do mesmo conjunto para uso em aulas
práticas dos cursos técnicos de Petróleo e Gás (Integrado e Subsequente ao Ensino Médio) deste IFBA Campus Simões Filho. O conjunto de ensaios
será utilizado no Laboratório de Petróleo e Gás para aulas teóricas e práticas que englobam tanto alunos do integrado quanto subsequente, em
disciplinas como: Metrologia, Química do Petróleo, Ensaios Laboratoriais e Separação, Transporte e Armazenamento. O conjunto de análise de
combustíveis será utilizado também para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão e elaboração de um anuário de controle e qualidade de
combustíveis dos postos do Município de Simões Filho.
 
3 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 O objeto desse Termo de Referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a lei n° 10.520/2002 e o Decreto n° 10.024,
de 20 de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.
3.2 A contratação objeto deste Termo de Referência está amparada no Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, da Presidência da República, e na
Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento (MPOG), que instrumentaliza o uso do processo de Cotação Eletrônica
para racionalizar os procedimentos de aquisição de bens de pequeno valor, por Dispensa de Licitação, com fundamento no Inciso II do Art. 24 da Lei nº
8.666, de 1993.
3.3 Portanto, para a presente aquisição, será utilizado o Sistema de Cotação Eletrônica de Preços para simplificação e celeridade do processo.
 
4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 Considera-se critérios de julgamento o MENOR PREÇO e a adequação da (-s) proposta (-s) às especificações e demais condições dispostas neste
Termo de Referência.
 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO/RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1 O produto deverá ser entregue pelo fornecedor, aqui denominado Empresa Contratada ou, simplesmente, CONTRATADA, em uma única vez, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de envio de Nota de Empenho e/ou pedido de fornecimento expedido pelo Setor de Compras e
Licitações do IFBA / Campus Simões Filho (CONTRATANTE), no endereço descrito neste Termo de Referência, em horário local, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 08h às 12h, exceto feriados.
5.1.1  O pedido de fornecimento será feito, preferencialmente, por meio eletrônico (e-mail), acompanhado de cópia de Nota de Empenho
correspondente (assinada por autoridade competente), devendo nele constar as informações inerentes ao produto adquirido e a quantidade demandada.
5.2  Os materiais requeridos devem ser entregues estritamente de acordo com este Termo de Referência.
5.2.1 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.
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5.2.2 Cabem à área demandante e ao Setor de Almoxarifado acompanhar a entrega dos materiais, aferir a sua conformidade com as especificações
constantes do neste Termo de Referência e atestar a Nota Fiscal correspondente, estando esta preenchida corretamente, dentro das normas legais
vigentes.
5.2.3 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;
5.2.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
objeto desta licitação;
5.3 Os produtos entregues poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades;
5.3.4 Caso não seja(m) aceito(-s) na entrega, o(s) produto(s), por estar(em) em discordância com sua(s) especificação(ões), o fornecedor ficará obrigada
a substituí-lo(-s) no prazo máximo de 10 dias úteis.
5.3 O preço estimado/adjudicado dos materiais a serem entregues inclui frete e demais encargos relativos ao custo total do(s) produto(s).
5.3.1 O Custo de substituição de materiais, peças e equipamentos em desacordo com as especificações e/ou considerados impróprios pela fiscalização
do IFBA / Campus Simões Filho correrá por conta e risco do fornecedor.
5.4 A entrega deverá ser realizada ao IFBA / Campus Simões Filho (CNPJ: 10.764.307/0001-27), no seguinte endereço: Via Universitária, S/N,
Pitanguinha, Simões Filho / BA. CEP 43700-000.
 
6 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
6.1 Visando à 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/Campus Simões Filho, quando da aquisição de bens,
poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
6.1.1 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;
6.1.2 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.
6.1.3 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.
6.2 Selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato/emissão de Nota de Empenho, em caso de inexistência de certificação que ateste a
adequação do(s) produto(s) a estes e/ou outro(s) requisitos dispostos neste Termo de Referência, o IFBA / Campus Simões Filho, aqui denominado
CONTRATANTE, poderá realizar diligências para verificar a adequação do(s) produto(s) às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por
conta da licitante selecionada.
6.2.1 Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.
 
7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1 Elaborar o pedido de fornecimento conforme especificações estabelecidas nesse Termo de Referência;
7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais através de
servidor (-es) especialmente designado (-s) para tais atividades;
7.1.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de
Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.4 Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento de materiais objeto deste Termo de Referência, se o fornecedor entregar fora das especificações
contidas ele contidas;
7.1.5 Comunicar imediatamente à Contratada, por escrito, sobre quaisquer imperfeições, falhas ou irregularidades apresentadas, ou verificadas
no objeto fornecido, no ato da entrega, para que seja substituído, reparado ou corrigido, fixando prazos para tal;
7.1.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos enste termo de Referência
e na forma convencionada por meio das Notas Fiscais/Faturas discriminativas dos produtos fornecidos, devidamente atestadas;
7.1.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
7.1.7 Exigir, a qualquer tempo, a seu critério, a comprovação das condições da CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante
a qualificação econômico-financeira;
7.1.8 Cumprir e exigir o cumprimento das disposições contidas nas cláusulas deste Termo de Referência, podendo aplicar as penalidades previstas em
lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória.
 
8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A Contratada obriga-se a cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e todas as demais obrigações inerentes ao objeto
adquirido e indicar, no momento da assinatura do contrato/ordem de compra, representante da empresa e substituto eventual, que manterá interlocução
direta com a CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato/Ordem de Compra.
8.2 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) e responder por todos os ônus referentes aos produtos fornecidos, tais como: taxas, impostos e quaisquer outras exigências
legais ou regulamentares que venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência e sua entrega;
8.3 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 à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
8.4 Providenciar as suas custas todos os equipamentos, ferramentas e acessórios necessários para a perfeita entrega dos produtos.
8.5 Acatar as exigências da fiscalização do IFBA / Campus Simões filho, quanto à execução da entrega promovendo a imediata correção das
deficiências apontadas pela fiscalização;
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8.6 Prestar esclarecimentos ao IFBA / Campus Simões Filho, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e
qualquer irregularidade observada nos atos de entrega dos produtos e serviços contratados;
8.7 Promover a remoção, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias, defeitos
e/ou que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços,
independentemente da quantidade rejeitada. 
8.8 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;
8.9 Reparar ou indenizar todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do IFBA Campus - Simões Filho, ficando obrigada a promover o
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do
prazo estipulado, o IFBA / Campus Simões Filho, reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da nota fiscal, sem prejuízo de poder
denunciar o Contrato/Ordem de Compra, de pleno direito.
 
9. CONTROLE DA EXECUÇÃO – FISCALIZAÇÃO
9.1 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;
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 corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
10 CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de crédito bancário, na conta da empresa fornecedora, em até 30 (trinta) dias após a
entrega e atesto da Nota Fiscal/Fatura correspondente, feito pelo solicitante, ou responsável pelo recebimento definitivo do objeto deste Termo de
Referência.
10.1.1 O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da empresa que apresentou a proposta;
10.1.2 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;
10.2 A liberação do pagamento ficará condicionada à:
10.2.1 Consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou por meio das certidões expedidas pelos órgãos
competentes, devidamente atualizadas;
10.2.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos ao fornecedor, para as correções
necessárias, não respondendo o IFBA / Campus Simões Filho por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes;
10.2.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta.
10.3 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Simões Filho, poderá deduzir do montante os valores correspondentes a
multas ou indenizações eventualmente devidas pelo fornecedor, nos termos aqui dispostos e conforme legislação pertinente e demais normas vigentes.
 
11 DA GARANTIA
11.1. 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.
11.2 A contratada deverá prestar manutenção e suporte durante todo o período de garantia, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante.
11.3. Durante o período de garantia, a contratada deverá efetuar o atendimento dos chamados técnicos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
11.4. A empresa CONTRATADA responsabilizar-se-á pela reposição, em caso de imperfeições de fabricação, mau manuseio ou transporte, no prazo de
até 10 (dez) dias, contados a partir da comunicação por parte do/a CONTRATANTE, sem prejuízo da garantia mínima exigida.
11.5. O prazo referido no subitem acima poderá ser alterado desde que devidamente justificado pela Contratada e aceito pela Contratante.
 
12 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1 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 e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
13 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas decorrentes do presente Termo de Referência correrão à conta da dotação orçamentária do IFBA / Campus Simões Filho para o
orçamento de 2021.
 
15 DAS SANÇÕES
15.1 A inexecução, total ou parcial, da entrega dos produtos adquiridos ensejará a aplicação de penalidades à CONTRATADA, conforme descrito neste
Termo de Referência, seguindo o disposto na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento (MPOG) e legislação vigente.
15.2 Sanções para o Caso de Inadimplemento:
15.2.1 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:
15.2.2 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;
15.2.3 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;



26/03/2021 :: SEI / IFBA - 1793757 - Termo de Referência ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2154314&infra_siste… 5/5

15.2.4 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;
15.2.5 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;
15.2.6 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.
15.3 As multas estabelecidas nos subitem anteriores 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.
15.4 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista
em lei.
15.5 O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Ordem de Compra decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades
previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei. 
 
16 DO FORO
16.1 O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da
Bahia, com exclusão de qualquer outro.
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