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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

1. DO OBJETO

1.1 O objeto deste processo de contratação direta é a aquisição de material de expediente de acordo
com as características, qualidades e demais condições inscritas neste Termo de Referência e conforme
descrito na tabela abaixo:

ITEM
DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA DOS
MATERIAIS

UNID QUANT VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01

Objeto: CAIXA ARQUIVO

Descrição: Caixa arquivo morto,
produzido em plástico corrugado, cor
azul, dimensões: 35 a 37 cm x 25cm  x
13 cm.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 100 R$ 3,09 R$ 309,00

02

Objeto: CANETA MARCA-TEXTO

Descrição: Caneta marca-texto, corpo
de plástico, cor: fluorescente
amarela, ponta do tipo facetada, traço
de 1 a 4 mm, tinta à base de água.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 100  R$ 2,15  R$ 215,00

03

Objeto: COLA BRANCA

Descrição: Cola escolar branca,
líquida,  base de água, para papel e
madeira, não toxica.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Bisnaga 90g 200  R$ 2,06  R$ 412,00

04 Objeto: COLA INCOLOR

Descrição: Cola incolor, líquida, para
isopor, lavável, não tóxica, Polivinil
acetato.

Bisnaga 90g 50  R$ 3,33  R$ 166,50
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O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

05

Objeto: CORRETIVO LÍQUIDO

Descrição: Corretivo líquido, branco,
homogêneo, aplicável a pincel, com
tampa rosqueável, diluível em água,
sem odor, não tóxico.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Frasco 18ml 50  R$ 2,50  R$ 125,00

06

Objeto: FITA ADESIVA

Descrição: Fita adesiva transparente,
em polipropileno, monoface, 12mm x
30m.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Rolo 200  R$ 1,17  R$ 234,00

07

Objeto: FITA ADESIVA

Descrição: Fita adesiva, Crepe, cor
branca ou bege, monoface, 25mm x
50m.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Rolo 50  R$ 5,05  R$ 252,50

08

Objeto: FITA ADESIVA

Descrição: Fita adesiva, Crepe, cor
branca ou bege, monoface, 48mm x
50m.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Rolo 50  R$ 7,26  R$ 363,00

09 Objeto: FITA ADESIVA

Descrição: Fita adesiva, isolante
elétrica, para baixa tensão, cor  preta,
em PVC, resistente a raios UV e
 isolante anti-chamas; 20 Metros x
19mm x 0,18mm (a 0,19mm) de
espessura; em conformidade com as
normas técnicas da ABNT: NBR 5037
e 5410 para instalações elétricas até
750V. SCO TCH 33 ou equivalente.

O produto deverá também atender, se
pertinente, as demais normas da ABNT

Rolo c/ 20 m 50  R$ 6,84  R$ 342,00
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e do INMETRO.

10

Objeto: FITA ADESIVA

Descrição: Fita adesiva, transparente,
em polipropileno, monoface, 48mm x
50m.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Rolo 50m 200  R$ 3,40  R$ 680,00

11

Objeto: FITA ADESIVA PARA
DEMARCAÇÃO DE SOLO.

Descrição: Fita de demarcação de solo,
em PVC, com resistência química, cor
amarela, 50mm x 30m.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Rolo

30m
50  R$

15,30  R$ 765,00

 

12

Objeto: PASTA ARQUIVO

Descrição: Pasta arquivo em L,
transparente, em polipropileno, para
papel A4 (230mm x 335mm).

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 200  R$ 1,17  R$ 234,00

13

Objeto: PASTA ARQUIVO

Descrição: Pasta arquivo com elástico,
em polipropileno, transparente, 250mm
x 340mm x 55mm (ou 50mm).

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 200  R$ 3,55  R$ 710,00

14

Objeto: APAGADOR PARA
AQUADRO BRANCO

Descrição: Apagador para quadro
branco; MATERIAL BASE FELTRO,
MATERIAL CORPO PLÁSTICO,
COMPRIMENTO 15, LARGURA
4,50, ALTURA 25. 

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 100  R$ 2,88  R$ 288,00

15 Objeto: PILHA ALCALINA Par 50  R$ 2,94  R$ 147,00
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Descrição: Pilha Alcalina, não
recarregável, modelo AAA.

PILHA, TAMANHO PEQUENA,
MODELO AAA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
CARTELA C/2 UNIDADES/NÃO
CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO,
SISTEMA ELETROQUÍMICO
ALCALINA, TENSÃO NOMINAL
1,5

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

EMBALAGEM
2,00 UN

16

Objeto: PILHA ALCALINA

Descrição: Pilha Alcalina, não
recarregável, modelo AA.

PILHA, TAMANHO PEQUENA,
MODELO AA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CARTELA C/2
UNIDADES/NÃO CONTÉM
MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA
ELETROQUÍMICO ALCALINA,
TENSÃO NOMINAL 1,5

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Par

EMBALAGEM
2,00 UN

50  R$ 3,30  R$ 165,00

17

Objeto: BATERIA ALCALINA

Descrição: Bateria Alcalina, não
recarregável, 9v.

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
NÃO CONTÉM MERCÚRIO E
CÁDMIO, SISTEMA
ELETROQUÍMICO ALCALINA,
TENSÃO NOMINAL 9

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 60  R$ 9,62  R$ 577,20

18 Objeto: COPO DESCARTÁVEL

Descrição: Copo descartável 50ml, em
polipropileno.

O produto deverá atender as normas da
ABNT ABNT NBR 14865:2012 Versão
Corrigida:2012 - Copos Plásticos
Descartáveis Embalagens e NBR
13230:2008 - Acondicionamento

Pct c/100 und 100  R$ 2,24  R$ 224,00
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plásticos recicláveis - Identificação e
simbologia.

 COR CREME

19

Objeto: COPO DESCARTÁVEL

Descrição: Copo descartável 200ml, em
polipropileno.

O produto deverá atender as normas da
ABNT ABNT NBR 14865:2012 Versão
Corrigida:2012 - Copos Plásticos
Descartáveis e Embalagens e NBR
13230:2008 - Acondicionamento
plásticos recicláveis - Identificação e
simbologia.

Pct c/100 und 100  R$ 4,39  R$ 439,00

20

Objeto: GRAMPO PARA
GRAMPEADOR

Descrição:  Grampo galvanizado para
grampeador 26/6. Capacidade: até 20
folhas
- Quantidade: 5.000un. 

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Cx c/ 5000 und. 50  R$ 3,54  R$ 177,00

21

Objeto: PASTA ARQUIVO

Descrição: Pasta arquivo com elástico,
em polipropileno, transparente, 250mm
x 340mm x 20mm.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 200  R$ 2,62  R$ 524,00

22 Objeto: PASTA ARQUIVO

Descrição: Pasta arquivo com elástico,
em polipropileno, transparente fina;
dimenções, aproximadamente, 250 mm
x 340 mm; LOMBADA até 120 mm.

PASTA ARQUIVO, MATERIAL
POLIPROPILENO, TIPO SIMPLES,
LARGURA 245, ALTURA 335,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TRANSPARENTE COM ELÁSTICO
E ABS, APLICAÇÃO ARQUIVO DE
DOCUMENTO

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 200  R$ 1,60  R$ 320,00
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23

Objeto: PRENDEDOR DE PAPEL

Descrição: Prendedor de papel
com Corpo medindo 25 mm; Abertura
de 15mm; Capacidade para prender, no
mínimo 80 fls. de papel 75g/m²; Cor
verde. Caixa com 12 unidades.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Cx c/ 12 40  R$ 3,27  R$ 130,80

24

Objeto: PINCEL MARCADOR
PARA QUADRO BRANCO

Descrição: Marcador de quadro branco
compatível com cartucho marca
Pilot; cor preta; ponta em acrílico 4mm,
espessura de escrita 2 mm, capacidade
de escrita de, no mínimo, 750 m.

 O produto deverá atender à norma
ABNT NBR 15236:2016 - Segurança
de artigos escolares e às demais as
normas da ABNT e do
INMETRO pertinentes.

Cx c/ 12 20  R$
85,00  R$ 1.700,00

25

Objeto: PINCEL MARCADOR
PARA QUADRO BRANCO

Descrição: Marcador de quadro branco
compatível com cartucho marca Pilot;
cor azul; ponta em acrílico 4mm,
espessura de escrita 2,3 mm,
capacidade de escrita de, no mínimo,
750 m.

O produto deverá atender à norma
ABNT NBR 15236:2016 - Segurança
de artigos escolares e às demais as
normas da ABNT e do
INMETRO pertinentes.

Cx c/ 12 20  R$
85,00  R$ 1.700,00

26 Objeto: PINCEL MARCADOR
PARA QUADRO BRANCO

Descrição: Marcador de quadro branco
compatível com cartucho marca
Pilot; cor vermelha; ponta em acrílico
4mm, espessura de escrita 2 mm,
capacidade de escrita de, no mínimo,
750 m.

O produto deverá atender à norma
ABNT NBR 15236:2016 - Segurança
de artigos escolares e às demais as

Cx c/ 12 20  R$
85,00

 R$ 1.700,00
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normas da ABNT e do
INMETRO pertinentes.

27

Objeto: PASTA ARQUIVO
SUSPENSA

Descrição: Pasta suspensa do
tipo Kraft, plastificada e com visor de
etiqueta; largura 240 mm, altura 360
mm, lombada estreita, cor castanha,
prendedor interno trilho; gramatura 280
g/m².

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 2000  R$ 1,88  R$ 3.760,00

28

Objeto: FITA ZEBRADA

Descrição: Fita Zebrada ( amarela e
preta) 70mmX100Metros, aplicação:
sinalização.

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Rolo c/ 100
metros 50  R$ 5,34  R$ 267,00

29

Objeto: TESOURA

Descrição: Tesoura para uso geral,
com 13 cm de comprimento, lâmina em
aço inoxidável e apoio (cabo) em
polipropileno. 

O produto deverá atender, se pertinente,
as normas da ABNT e do INMETRO.

Und 60  R$ 6,85  R$ 411,00

Total R$
17.338,00

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A presente Cotação Eletrônica é motivada pela necessidade de aquisição de material de expediente, com
intuito de suprir demandas apresentadas pelo setor de Almoxarifado deste IFBA/Campus Simões Filho, a fim
de possibilitar a continuidade dos serviços meios e fins da instituição.

 

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. Os produtos deverão ser entregues em quantidade, qualidade e demais condições estabelecidas neste
Temo de Referência, considerando-se e cumprindo-se todas as normas vigentes de segurança e qualidade
dos  materiais, equipamentos e transportes, que deverão ser adequados e estar em perfeito estado.

3.2. O horário de entrega do produto será das segundas às sextas-feiras, das 08h às 17h e, aos sábados, das
08h às 11h30mim, exceto feriados, podendo, ainda, esses horários e dias ser alterados por interesse da
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Administração do Campus.

3.3. O pessoal eventualmente necessário à entrega do objeto da presente contratação será de exclusiva
responsabilidade da contratada, observando-se a legislação trabalhista e as normas de Segurança e Higiene
do Trabalho.

3.5. A entrega será realizada no prazo máximo de 15 dias após a solicitação que será enviada via e-mail pelo
Departamento de Administração do Campus.

3.6. Os materiais deverão está em perfeito estado de uso, conforme as normas vigentes.

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

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

3.8. 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 até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

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

3.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto deste certame;

 

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 condições estabelecidas neste Termo de Referência;

4.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
executados com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, 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 a
participante vencedora entregou fora das especificações nele contidas;

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

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;

4.1.9. Cumprir as normas de segurança vigentes, assim como a verificação das normas trabalhistas e
previdenciárias de seus empregados.
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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 (incluindo todo tipo de
norma técnica e de saúde e segurança), prazo e local constantes neste Termo de Referência, 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 deeste
Termo de Referência;

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, às suas custas, todos os materiais, equipamentos de proteção individual (EPI’s),
ferramentas e acessórios necessários para a perfeita execução da 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 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 Contrato e estabelecidas neste Termo de
Referência, anotando, inclusive, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
objeto adjudicado, 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 desta Cotação Eletrônica.
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8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível à fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
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 nas aquisições 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/prestação de serviços, 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;
 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos legais vigentes, o participante/adjudicatário que:

10.1.1. Não assinar o termo de contrato decorrente deste certame;

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 deste certame, 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
fornecedor participante do certame;

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
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proporcionalidade;

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;

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

Referência e conforme legislação vigente.

 

11. DO PAGAMENTO

11.1. 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;

11.2. 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;

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

11.4. 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;

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS SANTOS PEDREIRA, Assistente em
Administração, em 06/06/2019, às 13:49, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ADILTON SILVA GOMES, Assistente em
Administração, em 06/06/2019, às 13:54, 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 1089611 e o código CRC A81D74F1.


