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1. OBJETO

1.1.

TERMO DE REFERENCIA

A presente cotagao eletronica tern como objeto a aquisigao de BOTOM (PIN) -

material de consume para atender as necessidades da Reitoria, conforme

condigoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Termo de Referenda,

para o Instituto Federal de Educagao, Ciencia e Tecnologla de Sao Paulo.

2. OBJETIVO

2.1. Adquirirmateriais de consume para Reitoria do IFSP.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIQAO

3.1. A aquisigao destina-se a distribuir brinde de natureza tecnica para fim de

identificagao funcional de servidor (docentes e tecnicos administrativos) no

exercicio de suas atribuigoes, tendo sempre em vista o interesse publico e NAO
com o objetivo de promogao pessoal conforme diretrizes do Decreto Federal n°

99.188/90;

3.2. O objeto desta aquisigao NAO possui item equivalents similar disponfvel para

contratagao nas atas de SRP vigentes no IFSP.

4. DESCRigAO DO OBJETO

4.1. Tabela com descrlgao detalhada

Item
Especificagao Detalhada Catmat Tipo

Media do

valor unit.
Quant Total

Botom com simbolo

representativo do Instituto

Federal de Sao Paulo - IFSP.

conforme modelo (arte) anexo a

este Termo de Referenda.

Tamanho: 2cm x 1,7cm.

Confeccionado em metal

cromado (cor: dourado) com

simbolo em baixo relevo, gravado

com esmalte nas cores verde,

vermeiha e preta, com o

fechamento por trava de

seguranga.

150420 Unid. 0,94 5000 4.700,00
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5. FUNDAMENTAQAO LEGAL

5.1. O processo de aquisigao observara as normas e procedimentos administrativos
da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteragoes, Portaria n° 306 de

13 de dezembro de 2001 e suas alteragoes.

6. ESTIMATIVA DE GUSTOS

6.1. A estlmativa de custos do material a ser adquirido foi realizada mediante pesquisa

de prego atraves do Painel de Pregos conforme inciso I do art. 2° da IN
SLTI/MPOG n° 05/2014 alterada pela IN SEGES/MP 03/2017 cujo \falor foi de R$

4.700,00 (Quatro mil e setecentos reals).

7. CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. O criterio de julgamento estabelecido para esse certame sera de WIENOR

PREQO PGR ITEM.

8. PRAZO, LOCAL E CONDIQOES DE ENTREGA

8.1. O prazo de entrega dos bens e de 05 (cinco) dias uteis contados da data de ENVIO
DA NOTA DE EMPENHO.

8.1.1. A NOTA DE EMPENHO sera encaminhada para o fornecedor atraves do e-

mail cadastrado no SICAF - sitio: comprasgovernamentais.

8.1.2. A entrega devera ocorrer no almoxarifado da Reitoria de segunda a sexta

feira das 08h as 17h cujo enderego de entrega e: Rua Pedro Vicente, 625,

Caninde - Sao Paulo/SP, CEP: 01109-010.

8.1.3. Quaisquer duvidas sobre a entrega dos materiais poderao ser sanadas

atraves dos seguintes contatos:

- e-mail: almoxarifado.rettajifsp.edu.br

-telefone: (11)3775-4595

8.2. Os bens serao recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efelto de

posterior verificagao de sua conformidade com as especificagoes constantes

neste Termo de Referencia e na proposta apresentada.
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8.3. Os bens poderao ser rejeilados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
. as especificagoes constantes neste Termo de Referencia e na proposta, devendo

ser substituidos no prazo de 02 dias uteis, a contar da notificagao da contratada,
as suas custas, sem prejufzo da aplicagao das penalidades.

8.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 02 dias uteis, contados do
recebimento provisorio, apos a verificagao da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.

8.5. Recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilldade da
contratada pelos prejufzos resultantes da incorreta execugao do contrato.

8.6. Os bens deverao ter prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor,
prevalecendo o maior.

8.7. Os eventuais componentes, manuais, ou acessorios, mesmo que nao constantes
na descrigao do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fabrica,
deverao tambem ser entregues na Reitoria do IFSP sem qualquer custo adicional.

8.8. A PRESENTE AQUISIQAO SERA FORMALIZADA PGR MEIO DE TERMO DE
CONTRATO nos termos do art. 62 §4° da Lei n° 8.666/93

9.1. De acordo com a especificidade do objeto, a contratante verificara a conformidade
da oferta as exigencies desta cotagao eietronica, garantindo a aquisigao do'
material de melhor qualidade.

9.2. O fornecedor que ofertar o menor prego (melhor proposta) devera apresentar uma
amostra do material licitado no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apos solicitagao do
servidor responsavel pela condugao do procedimento de cotagao eietronica.

9.3. A amostra nao faz parte do montante final, portanto nao deve ser descontada da
quantidade total a ser enviada.

9.4. Sera recusada a amostra do fornecedor que nao atender as exigencias deste
Termo de Referencia e seu anexo (modelo / arte), que nao enviar amostra ou que
nao a apresenta-la no prazo devido.

9.5. O material final entregue devera estar identico a amostra aprovada. Case a
Contratante constate qualquer divergencia entre o material aprovado na amostra
e 0 quantitative entregue, a Contratada devera substituir os itens as suas
expensas.

10. GARANTIA
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10.1. Os materiais terao garantia de 12 (meses) meses ou pelo prazo estipulado pelo

fabricante, o que for maior, contra quaisquer especies de defeitos, contados da

data efetiva da entrega, devendo a contratada, apos a comunicagao do

contratante, providenciar, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, as devidas

corre^oes.

11. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. Sao obrigagoes da CONTRATANTE:

11.1.1. Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas neste Termo de

Referencia;

11.1.2. Armazenar adequadamente os materiais recebidos;

11.1.3. Verificar minuclosamente, nos prazos estabelecldos, a conformidade dos

bens recebidos provisoriamente com as especificagoes constantes do Termo

de Referencia para fins de aceitagao e recebimento definitive;

11.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou

irreguiaridades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;

11.1.5. Acompanhar e fiscaiizar o cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA,

atraves de comissao/servidor especiaimente designado;

11.1.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de

Referencia;

11.1.7.A Administragao nao responder^ por quaisquer compromissos assumidos

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do

objeto do presente Termo de Referencia, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

11.2. Sao obrigagoes da CONTRATADA:

11.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagoes constantes no Termo de

Referencia, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfelta execugao do objeto;

11.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigoes, conforme especificagoes,

prazo e local constantes no Termo de Referencia; acompanhado da

respectiva nota fiscal, na qua! constarao as indicagoes referentes a: marca,

.  ;• fabricante, modelo, procedencia e prazo de garantia ou validade;

•/
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H.Z.S.-Havendo possibilidade, o objeto deve estar acompanhado do manual do

usuario, com uma versao em portugues e da relagao da rede de assistencia

tecnica autorlzada, no que couber;

11.2.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo

com OS artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°

8.078, de 1990):

■  11.2.5. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo

de Referenda, o objeto com avarias ou defeitos;

11.2.6. Comunicara CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas

que antecede a data da entrega, os motives que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

11.2.7. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao

exigidas na licitagao;

11.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributes, encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de

pessoal, prestagao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a

incidir na execugao do contrato.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

12.1. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo representante da

CONTRATANTE especialmente designado pela Diretoria Adjunta de

Planejamento de Aquisigoes - DAPA subordinada a Diretoria de Logistica e

Aqulsigoes-DLA, permitida a contratagao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo

de informagdes.pertinentes a essa atribuigao.

12.2. O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as

ocorrencias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for

necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

12.3. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante

deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das

medidas convenientes.

13. PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado no prazo de ate 05 dias Oteis desde que a totalidade

do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo

CONTRATANTE,
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13.2. O pagamento sera efetuado na conta corrente da CONTRATADA atraves de
Ordem Bancaria;

13.3. Os bens entregues ou servigos prestados em desacordo com as especificagoes

contratuais nao serao atestados pela fiscalizagao;

13.4. A CONTRATADA devera emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota

de Empenho.

14. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. Adotar boas praticas de otimizagao de recursos/redugao de desperdicios/ menor

poluigao, tais como:

a) Racionaiizagao do uso de substancias potenciaimente toxico-poiuentes;

b) Substituigao de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Treinamento/ capacitagao periodicos dos empregados sobre boas praticas de

redugao de desperdicios/poluigao;

d) Adotar as praticas de sustentabilidade na execugao dos servigos, quando couber,

todas de acordo com o art. 6° da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de

janetro de 2010.

15. SUBCONTRATAQAO

15.1. ^ vedada a subcontratagao da execugao deste objeto conforme Decreto n°
8.538/2015.

le.'SANQOES

16.1. A CONTRATADA estara sujeita as penalidades por inexecugao contratual de

acordo com 0 disposto na Lei n° 8.666/1993.

16.2. A CONTRATADA compromete-se a manter as informagoes de contato

constantemente atualizadas no SICAF.

17. INFORMAQOES COMPLEMENTARES

17.1. O prazo para a execugao do objeto deste Termo de Referencia e contado a partir

do primeiro dia util subsequente ao envio da Nota de Empenho;

17.2. £ obrigagao da CONTRATADA manter as informagoes cadastrais no SICAF
atualizadas.
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17.3. Havendo divergencia^ entre as especifica^oes do objeto detalhadas no

Comprasgovernamentais e as constantes neste Termo de Referencia,

prevalecerao as ultimas.

^icardo Souza da Silva
fini AdministraQao

Frantusrio; RT 14700-X
Paulo Ricardo Souza da Silva

Coordenador de Termo de Referencia

Responsavel pela elaboragao do Termo de Referencia

O presents Termo de Referencia segue para apreciagao superior a flm de prosseguimento

da aquisigao.

Sao Paulo, 05 de outubro de 2017.

Fernanda Amorim Rocha

Diretora Adjunta de Planejamento de Aqulslgoes

Randal Franklin Siqueira'lCampos

Diretor de Logistica e Aquisigoes

Apos analise, aprovo este Termo de Referencia, considerando que do mesmo constam os

elementos capazes de propiciar a avaliagao do custo/benefi'cio, para atender as necessidades da

Reitorla.

Sao Paulo,05 de outubro de 2017.

Silmario Batista dos Santos

Pro-reitor de Administragao

Reitoria do IFSP
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
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