IFSP

DIRETORIA-

REITORIA

(COMPRAS)

23439.001574.2021-93)

1.

DO OBJETO
1.1.
audiovisuais) em tecnologia IOS,
neste instrumento:
ITEM
1

CATMAT
112771

MAC MINI APPLE,
Modelo M1, 8GB,
SSD, 256GB MGNR3BZ/A Intel
3,6 GHz, 8GB, SSD
256GB, com 12
meses de garantia.

Termo de

- Modelo para

Compras

-

UNIDADE
DE
MEDIDA
UNIDADE

QUANTIDADE
1

VALOR DE
R$ 7.476,42

2

Teclado Magic
Keyboard Apple
para Mac,
Bluetooth
MLA22BZ/A, com
Conector e Cabo
de Lightning para
USB, com 12
meses de
garantia.

451818

UNIDADE

1

R$ 1.078,24

3

Mouse para
computador
Magic Mouse
Apple para Mac, MK2E3BE/A,
Multi-Touch,
Bluetooth, Cabo
USB-C para
Lightning,
Wireless, com 12
meses de
garantia.

325121

UNIDADE

1

R$ 842,81

Termo de

- Modelo para

Compras

-

ITEM 01

modelo similar, superior ou equivalente;

cleos;

2.0; Porta Gigabit Ethernet; Entrada para f ones de ouvido de 3,5mm;

-

Gigabit

Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45);

Sistema operacional: macOS;

Justi ficativa:
lizar o desenvolvimento desse material
tecnologia.
ITEM 02

Teclado Magic Keyboard Apple para Mac, Bluetooth, Marca Apple - modelo de

Compatibilidade: Computador Mac com OS X v10.11 ou posterior e habilitado para Bluetooth;

Termo de

- Modelo para

Compras

-

Itens Inclusos: Magic Keyboard; Cabo de Lightning para USB;

Garantia: 12 meses.

ITEM 03
Magic Mouse Apple para Mac, Bluetooth, Marca Apple - MK2E3BE/A; ou modelo similar, superior ou equivalente;
-Touch; Bluetooth; Cabo USB-C para Lightning; Wireless; Design Otimizado;

iPad com iPadOS 13.4 ou posterior;
Itens Inclusos: Magic Mouse; Cabo USB-C para Lightning.

1.2. O prazo de

2.

da

de 12 (doze) meses contados da

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA
2.1. A Justif icativa e o objetivo da
dos Estudos
Preliminares,

3.

encontram-se pormenorizadas em
deste Termo de

DA
3.1.

A
da
dos Estudos

4.

como um todo, encontra-se pormenorizada em
deste Termo

DOS BENS COMUNS
4.1.

Termo de

Trata-

- Modelo para

atada mediante

Compras

-

5.

DE SUSTENTABILIDADE
5.1.

6.

couber, adotar as
de acordo com o art.

ENTREGA E

de sustentabilidade na
dos
quando couber, todas
da
Normativa SLTI/MPOG
1, de 19 de janeiro de 2010.
DE

DO OBJETO.

6.1.
Vicente,

Portaria A,

Paulo/SP CEP 01109-010.

6.1.1. Quaisquer
sobre a entrega dos materiais
seguintes contatos:

ser sanadas

dos

- e-mail: almoxarif ado.ret@if sp.edu.br
- telef one: (11) 3775-4595
6.2.

Os bens
recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
pelo acompanhamento e
do contrato, para ef eito de posterior
de sua conf ormidade com as
constantes neste Termo de
e na proposta.
6.3.

constantes neste Termo de

e na proposta, devendo ser

no

das penalidades.
6.4.
dade e quantidade do material e consequente
mediante termo circunstanciado.
6.4.1.
procedida dentro do prazo f ixado, reputar-se- como realizada, consumando-se o
recebimento def initivo no dia do esgotamento do prazo.
6.5.
contratada pelos
7.

resultantes da incorreta

do contrato.

DA CONTRATANTE
7.1.

da Contratante:
7.1.1.
seus anexos;
7.1.2.

verif icar minuciosamente, no prazo f ixado, a conformidade dos bens recebidos

para f ins de

recebimento def initivo;

7.1.3.
comunicar
Contratada, por escrito, sobre
irregularidades verif icadas no objeto fornecido, para q
corrigido;
7.1.4.
de

Termo de

- Modelo para

acompanhar e f iscalizar o cumprimento das
especialmente designado;

Compras

-

f alhas ou

da Contratada,

7.1.5.
ef etuar o pagamento Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e f orma estabelecidos no Aviso de Dispensa e seus anexos;
7.2.

A

por quaisquer compromissos assumidos pela

ou subordinados.
8.

DA CONTRATADA
8.1.
A Contratada deve cumprir todas as
constantes no Aviso de Dispensa, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perf eita
objeto e, ainda:
8.1.1.
marca, fabricante,

prazo de garantia ou validade;

modelo, proc
8.1.1.1.
em

O objeto deve estar acompanhado do manual do
e da
da rede de

8.1.2.
responsabilizaros artigos 12, 13 e 17 a 27, do
8.1.3.
de

de Def esa do Consumidor (Lei

com uma
autorizada;
8.078, de 1990);

o objeto com avarias ou def eitos;

8.1.4.
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com
8.1.5.

om as

8.1.6.

indicar preposto para

8.1.7.

promover a
f inal ambientalmente adequada, sempre que a
assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.

8.2.
Fornecedores SICAF, a empresa contratada

-la durante a

do contrato.

entregar ao setor

pela

conjunta
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa Seguridade Social; 2)
Ativa da
3)
que comprovem a regularidade
relativa aos tributos f ederais e
Regularidade do FGTS
"c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
9.

DA
9.1.

Termo de

admitida a

- Modelo para

do objeto.

Compras

-

CND T, conforme

10. DA

SUBJETIVA

10.1.

desde que sejam observados pela nova pessoa

todos os requisitos de

continuidade do contrato.
11. DO CONTROLE E

DA

11.1.
A
do contrato
acompanhada e f iscalizada pelo representante da
CONTRATANTE especialmente designado pela Diretoria Adjunta de
e Contratos
DALC, subordinad a
Diretori a de
e
-DLA , permitida a
de tercei ros
para assisti-lo e
-lo de
a essa
11.2.
f
as
12. DO PAGAMENTO
12.1.

do
e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1.

Os pagamentos decorrentes d

8.666, de 1993.
12.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota f iscal ou f atura quando o
atestar
do objeto do contrato.
12.3.

contratante

da
regularidade f iscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao ref erido Sistema, mediante consulta
of iciais.

12.3.1.

Constatando-se, junto ao SICAF, a

Normativa

de irregularidade do fornecedor

3, de 26 de abril de 2018.

12.4.
f inanceira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
prazo para pagamento iniciar-sea
acarretando qualquer
para a Contratante.
12.5.

da

o pagamento
da

considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
para pagamento.

12.6.Antes de cada pagamento
das

contratada,
de

realizada consulta ao SICAF para verif icara
exigidas no edital.

12.7.Constatando-se, junto ao SICAF, a
de irregularidade da contratada,
providenciada sua
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Termo de

- Modelo para

Compras

-

regularize

da contratante.

vez, por igual
12.8.

realizar consulta ao SICAF para identif icar
no
do
ou entidade,

de
de contratar com o Poder

em

3, de 26 de abril de 2018.
12.9.

hav endo
comunicar aos

ou sendo a def esa considerada improcedente, a contratante
pela
da regularidade f iscal
ef etuado,
recebimento de

12.10.

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
contratada a ampla def esa.

12.11.

Havendo a ef etiva

do objeto, os pagamentos

realizados normalmente,

junto ao SICAF.
10.11. 1. Se
devidamente justif icado, em qualquer caso, pela

autoridade da contratante.

12.12.
12.12.1.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
postos e
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
condicionado

tratamento

f avorecido previsto na ref erida Lei Complementar.

12.13.
data do ef etivo
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante

das seguintes

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos

VP = Valor da parcela a ser paga.
I=

de
I = (TX)

f inanceira = 0,00016438, assim apurado:
I=

( 6 / 100 )
365

13. DO REAJUSTE

Termo de

- Modelo para

Compras

-

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.1.
contado da data limite para a
13.2.

base na seguinte

(art.
/

R = V (I

,
, com

1.054, de 1994):

onde:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
=
inicial - ref ere-se ao
f ixada para entrega da proposta na
relativo ao

I=

de custos ou de

correspondente

data

do reajustamento;

13.3.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno
reajuste.
a partir dos ef eitos f inanceiros do

de um ano

contado

13.4.
correspondente
13.5.

Nas af eri

logo seja divulgado o

f inais, o

def initivo.

utilizado para reajuste

obrigatoriamente, o def initivo.

13.6.
pela

em vigor.

13.7.
of icial, para reajustamento do
13.8.

O reajuste

do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

realizado por apostilamento.

14. DA GARANTIA DE
14.1.

garantia contratual da

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.
15.1.

12
(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo f abricante, se superior, cont ado a partir do primeiro
produto.

15.2.A garantia

prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeit as
de uso, sem qualquer
ou custo adicional para o Contratante.

15.3.

Contratada,
normas

15.4.Entende-se por

Termo de

- Modelo para

corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
reparos e

Compras

-

15.5.As

que apresentarem

ou defeito no

de

da garantia

ser

equipamento.
15.6.
ou pela
autorizada.
15.7.

uma
aceita
pelo Contratante.

15.8.Na

do subitem acima, a Contratada

durante

disponibilizar equipamento equivalente,

pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
dos reparos.

15.9.
a contratar empres a diversa pa
seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
15.10.
responsabilidade da Contratada.
15.11.
daquele fixado no contrato, permitindo eventual
de penalidades em caso de
descumpriment o de alguma de suas
mesmo depois de expirada a
contratual.
16. DAS

ADMINISTRATIVAS

16.1.
que:
a)

f alhar na

do contrato, pela
assumidas na

b)

ensejar o retardamento da

c)

f raudar na

d)

comportar-se de modo

e)

cometer f raude f iscal.

total ou parcial, de quaisquer das

do objeto;

do contrato;
ou

16.2.
Pela
total ou parcial do objeto deste contrato, a
CONTRATADA as seguintes
i)

ii)

contratuais consideradas f altas leves, assim entendidas aquelas que
signif icativos para o
contratado;

acarretam

Multa:
(1)

Termo de

pode aplicar

de 0,5% (cinco
valor da parcela

- Modelo para

Compras

por cento) por dia de atraso injustif icado sobre o
o limite de 30 (trinta) dias;

-

(2)
total do objeto;
iii)

ncretamente, pelo prazo
dois anos;

de

de impedimento de licitar e contratar com
o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de

iv )

e entidades da
cinco anos.

, com

v)

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
16.3.

causados;

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando -a dos pagamentos a serem ef etuados.

16.4.
empresas ou prof issionais que::
16.4.1.
tenham sof rido
def initiva por praticar, por meio dolosos, f raude
f iscal no recolhimento de quaisquer tributos;
16.4.2.

tenham praticado atos

16.4.3.
virtude de atos
16.5.

visando a f rustrar os objetivos da

praticados.

A

de qualquer das penalidades previstas realizar-se- em processo
tada, observando-se o
procedimento previsto na Lei
9.784, de 1999.
16.6.As multas devidas e/ou
caso,

causados

inscritos na

Contratante

Ativa da

deduzidos dos valores a serem
for o
e cobrados judicialmente.

16.6.1.
competente.
16.7.

conduta do
conforme
artigo 419 do

Civil.

16.8.A autoridade competente, na
observado o

das

em

a gravidade da

da proporcionalidade.

16.9.

ca de
nacional ou estrangeira,

do processo administrativo

com despacho f undamentado, para
e
preliminar ou Processo Administrativo de

Termo de

- Modelo para

Compras

-

sobre a eventual
- PAR.

de

16.10.
de

de agosto de 2013,

seu rito normal na unidade administrativa.

16.11.
O processamento do PAR
interf ere no seguimento regular dos processos
para
da
de danos e
administrativos
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
com ou sem a
de
16.12.
17.

As penalidades
DE

17.1.

obrigatoriamente registradas no SICAF.
DO FORNECEDOR.

Os

de aceitabilidade de

17.1.1.
(Valores Totais por item), e Mapa comparativo em anexo ao Aviso de
Dispensa.
17.2.

O

de julgamento da proposta

17.3.

As regras de desempate entre propostas

18. ESTIMATIVA DE
18.1.

E

O valor de

o menor

item.

as discriminadas no Aviso de Dispensa.

REFERENCIAIS.
para as

constantes neste Termo de

18.1.1.
R$ 7.476,42 (sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
para 1 (uma) unidade do item 1;
18.1.2.
R$ 1.078,24 (mil, setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) para a
de 1 (uma) unidade do item 2; e
18.1.3.
R$ 842,81 (oitocentos e quarenta e dois reais e o i t e n t a e u m centavos)
1 (uma) unidade do item 3.
para a
19. DOS RECURSOS
19.1.As despesas decorrent es da

de recursos
discriminada:

Fonte de Recursos: 8100000000;
Programa de Trabalho: 12.363.5012.20RL.0035;
Elemento de Despesa: 4.4.90.52;
Plano Interno: L0000P01TIN;

Paulo, 22 de setembro de 2021.
Davis Wilian Graciano de Toledo
Diretoria Adjunta de
e Contratos - DALC/PRA

Termo de

- Modelo para

Compras

-
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