
Cilindro fotocondutor

2· Lexmark MX 91 Ode,
433483 Unidade 3 1.803,90 n/anúmero da peça:

54GOPOO

Recipiente'de resíduo de .~
3 toner impressora Lexmark 445784 Unidade 2' 553,84 n/aMX 910de, número da,. peça: 54GOWOO,

/

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO e-,

INSTITUTO FEDERAL DE
EbuCAÇÁO, CIÊNCIA ETECNOlOGIA
sÃO PAULO
Cãmpus- São Miguel Paulista

( .

TERMO DE REFERÊNCIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊ~CIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
\.\. • Ao '- _

CAMPUS SAO MIGUEL PAULISTA /.

.~ \

Contratação Direta N° 00/2018' (cotação eletrônica)
- .

Processo Administrativo n° 23305.013800.2018~07

1. DO OBJETO

'1.1. Aquisição de materiais de consumo: suprimentos para as impressoras Lexmark Mx 91Ode
, para atender as necessidades do IFSP Càrnpus ~ão Miguel Páulista, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste-instrumento:

1.2. Descrição detalhada do objeto:'
- • ' I

t

í

n/a'

Cartucho de toner para
impressora multifuncional
Lexmark MX 910de com;
número da peça
64GOHOO: Os cartuchos
deverão ser inteiramente
110VOS (primeiro uso) e
não podem' ser_resultado
de remanufaturarnento,
refilamento, reutilização
ou recondicionarnento.

445184
Unidade 6 H~12,20

, /

2~1. Atender as demandas de impressão para os setores adrninistrafivo e.acadêmicodo
Câmpus São Miguel Paulista do IFSP, prinoipalmente para o início das matrículas dos
alunos do campus onde ademandà por impressões cresce exponencialmente, devendo
os cartuchos de toners estarem plenamente carreqados.. .

2.2. O Câmpus São Miguel Paulista dispõe de 02 (duas) impressoras t.exmark MX 910de, e,
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2.3.

2.4.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOlOGIA
sÃO PAULO
G~mpu$ São Miguel Pall!is~

atúalmente as duas impressoras estão operando abaixo da 'capacidade devido à falta dos
suprimentos requeridos neste processo, principalmente.o toner.

A possível aquisição de marca/ modelo não compatível com o objeto pretendido, conforme
a descrição dos itens 1, 2 e 3, inviabiliza a utüizaçãc destes aparelhos já existentes no. .. ' ..
càmpus,

•
Q objeto desta aquisição NÃO possui item equivalente similar disponível para contratação
nas atas de SRP vigentes no IFSP.

.»

/
3. ESTIMATIVA DE CUSTOS ,

/v

3.1. Para os itens pretendidos foram apresentadas pesquisas com três fornecedores e a
metodologia adotada para a obtenção do preço de referência foi a média, sendo o valor'
obtido R$ 10.269,94 (dez mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro
centavos) pela adoção da média.

3.2.
" .

Em observância à Instrução·Normativa nO3, de 20 de abril de 2017, como metodologia
para a pesquisa de preços: foram respeitadas as datas de validade dos respectivos
orçamentos, sendo que R coleta de preços foi feita através de análise crítica e exaustiva
de contratações semelhantes de outros órgãos públicos.. tendo como base o portal de
Painel de Preços do Comprasnet juntamente com orçamentos coletados perante
empresas di~tribuidoras do objeto conforme item 1.2. Foi formado ,um "combo" de preços
que refletem a realidade do mercado.

.'

4. FUNDAMENTAÇÃO lEGÁL
/

4.1, O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos da Lei n.?
8.666/93, de,21 de junho, de 1993, e suas alterações le da Portaria nO 306 de 13 de
dezembro de 2001.

5. CRITÉRIO DE JULGÀMENTO

5.1. O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de MENOR PREÇO POR
\ '

ITEM. \ .
/

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.'1. O prazo, de entrega dos bens é de 30 dias, contados da data de envio da nota de
empenho, em remessa única, observado o se.9uinte endereço: Rua Tenente Miguel Délia,

:- \ 1,05: CEP: 08021-'090', São Miguel Paulista, São Paulo/SP.

6.

,
6.2. I A entrega dos materiais deverá ser efetuada no almoxarifado do IF~P, de segunda-feira a

.sexta-feira, das 09hOO às 12hOOe das 14hOOàs 17hOO.

6.3. Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos
I seguintes contatos: daa.smp@ifsp.edu.br, telefone: (11 )203~-5389/5416. '

/
I

Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega do objeto, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 'posteri,or verificação de
~ua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e Ina'
proposta:" - .

6.5. 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 05 (cin~o) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4.

\ ,
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INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAc::Ao. CIÊNCIA ETECNOlOGIA
sÁll PAULO
CãmpU1l São Miguet Paulista

6.6. Os bens serão recebidos. definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após ~ verificação da qualidade e quantidade .do material e
consequente aceitação mediânte termo circunstanciado.

6.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida déntro'
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo,

6.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.9. Os materiais terão gar:àntia de 12 (meses).meses ou pelo prazo estipulado pelo fabricante,
o que for maior, contra quaisquer' espécies de-defeitos," contados da data efetiva da
entreqa, devendo a contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no
prazo. máximo de 1Q (Dez) dias úteis, as devidas' correções.

,\

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objetá .no prazo e' condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;

7.1.2. verificar: minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

\.., .'

(

7.1.3. comunicar à 'Contratada, por escrito, sobre' imperfeições, falhas ou
'" • /.,. • t

irregularidades verificadas no objeto. fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar' e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
- ~ ., ),

através de comissão/servidor especialmente designado. v

.' • . j

'7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto,~d prazo ~ form~ estabelecidos no Edi~al e seus.
anexos;

7.2. A Ádministração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de.
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato

,da Contratada, de seus empregados, prepostos pu subordinados .
.I

"

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratadà deve cumprir todas as obrigações. constantes no Edital, seus anexos 'e sua
proposta, 'assumindo como exclusivamente seus os riscos eas despesas decorrentes da
boa e perfeita execuçãõ do objeto e, ainda: .

8) ..1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
. prazo e local constantes' no Edital e seus anexos, .acornpanhedo da respectiva

nota fiscal,. na qual constarão' as indicações referentes a:, marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de gar.antia ou-validade; . \
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8.1.2. '

INSTITUTO FEDERAL DE ,
EDUCA(:ÃO, CI~N(fAETECNOLOGIA
SÃlJPAUlO

- Gâmpus São MiguetPautista, ,
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 1"3e 17 a 27, do Códiqo de Defesa do Consumidor (Lei nO8.078,
de 1990); .:>

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas exp.ensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, oobjeto com avarias, ou defeitos;

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinté e quatro) horas ,que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. manter, durânte toda a execução .do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assúmídas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas
na licitação; I

8.1.6. indicar preposto para representá-Ia durante a execução docontràto., "

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
I

9.1. Não será admitida a subcp~tratação do objeto licitatório.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO. - .

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nO 8.666, de 1993, será desiqnado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, -anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas coma execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados ..

,
10.1.1. O recebimento.de material de valor superior ~R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

será confiado 'a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados
pela autoridade competente. /

10.2. A fiscalização de" que trata este item não exclui neni reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, PO( qualquer irregularidade, ainda que resultante

.de "imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, ria ocorrência desta, não implica em
. corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e.prepostos, de conformidade

!- .' " " , •
com o art. 70 da Lei nO8.666, de 1993. ."" "

, J

10.3. O r~presen~tante da Administração-arrotará em registro próprio todas as ócorrências,
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e anq" bem como o nome

" dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o qíre lor J necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhand? os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS·

, 11_1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nO8.666,' de 1993 e 'da Lei nO10.520,
de 2002, a Contratada que: \

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações. assumidas em
decorrêneia .dá contratação;

f ~-

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3. fraudar na execução do contrato;
" ,

.11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5. cometer fraude fiscal;

11.,1.6. não mantiver a proposta.
. I _ • . "

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeltasern prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:"

Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultaria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico - Compras
Atualização: Maio/2017

\



, \
/ .

(
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACÃ(), CIÊNCIA ET~ÇNOLOGIA
SÁO PA,ULO ' '
,GâmpusSão 1'11I~~el.~m!lista

, "

11,2.1, advertência por faltas .leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
/", / prejuízos significativos para a Contratante;

11.3, multa moratórlade 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o lirnite de 10(dez) dias; , , . '

11.3.1. multa comoensatéria dê ~O% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no.caso de inexecução total do objeto;

11.3.2. ,em caso de inexeçução parcial, a multa compensatória,- no mesmo percentuàl
dosubitern acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida,

• 1

11.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar corri o órgão, entidade ou
unidade àd'ministri:ltiva pelá qual a Administração PÚblica ,op~rae: atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;",

, ~" .,'

11.3.4. impedimento de licitar e contratar' coma União com o consequente~ , ..,.. .
\;... descredenciamentó no SICAF pelo prazo de até cinco a,nos;

. ,~, .
,11.3.5.' declaração, deinidon~idade .para licitar ou, contratar com' a Administração
, , Pública, enquanto perdurarem-os motivos determínantes da punição ou até que

" se]a promovida a. reabilitação perante a própria autoridade que, aplrcou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízoscausados: I I .
, '

I

, .

,11.4. Também ficam sujeitas às penal!dades do art. '87, I}I e,lV da ':,ei no' 8.666, de 1993, as • ,
: empresas ou. profissionais que:' , , " -:

f 1.4.1. tenham sofrido 'condenaç~o definitiva por pr~ticar: por meiq doíosos, fraude fiscal'
\ 'I I ',' '..' .

no recolhimento de quaisquer tributos; . ' ,
~ , ·l , .~

\ 11.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
, ...•• - ,

11.4.3. demonstrem, não possuir idoneidade para contratar com a Administração ~m
c. 'virtude de atos ilícitospratica'dos .. ' .

A' aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-à em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,~de 1993, e. subsidiariamente a Leí nO9.784,

\
de 1999.-
I 1 . ,

A autoridade competente, na aplicação das sanções; levará em consideração a gravidade
da condutado infrator, 'o caráter éducativo da pena, bem, como o dano causado à
Admini-stração, observado o princípio da proporcionaliõade.

, ,
'-

, 11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registraçlas no SICAF.

11.5.. ,

11.6.

.,

12. PAGAMENTO
I '

\
, \

12~1.· .o pagamento será efetuado, no prazo de 05 (cinco) dias da data de apresentação dos
documentos de .cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido
eXj:!cutad~, atestada e aprovada pelo CQNTRAT ANTE,

12.2. O' pagamehto, será ~fetuado na conta .corrente daCONTRATÁDA através de -ordem
Bancária; . ( " '

12.3. J Os bens - entregues ou 'serviços prestados .em desacordo com' as especificações
contratuais não serão atestados pela fiscalização; .

",,' . .
'12.4.' A CONTRATADA deverá emitir uma nota fiscal corn-os dados constantes da Nota de

, I
Empenho.

I. ,

13. 'CRITÉRIOS DE SUSTENTABILlDADE AMBIENTAL. "
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INSTITUTO FEDERAL DE ,
EDUCACÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA
,SÃO PAULO
Cãmpus São Miguel Paufista

'-
13.1. ' Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/ menor poluição,

tais como: \
/ - ,.

a) Racionalizaçâo do uso de substàncias potencialmente tóxíco-poluentes:
~ ~

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

c) Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de
desperdlcios/poluiçáo; -. .

, ". ' ..
.d) Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos servíços., quando. couber, todas
.de acordo com o-art. 6° da Instrução Normafiva SLTI/MPOG n° 1, de 1'9 de janeir::.ode 2Ô1O.

o presente Termo de Referência segue para parecer do Diretor do 'IFSP - Cárnpus São Miguel Paulista', com
vistas ao prosseguimento' dó certame licitatório. . i' \

/

".

\

Oscar Paulino Soares Neto
, Coordenadorla de Teenoloqia da lnformação - CTI,

Após análise, aproyoeste Termode Referênc1a, considerando que do mesmo constam os elementos capazes
de propiciar a avaliação do custo/ benefício, para atender às necessidades do IFSID - Câmpus São Miguel
Paulista. -' .' l ,- . ".

, .

São Paulo, 08

"

" I
/

"-
I , ('
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