
1 | P á g i n a

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Sistema de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO

(COMPRAS)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO

PREGÃO SRP Nº 10/2018

IRP 05/2018

 (PROCESSO Nº 23289.000708/2017-33)
1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Materiais para construção e manutenção dos telhados do IFS – campus São
Cristóvão,  conforme  condições,  quantdades,  exigências  e  estmatvas,  inclusive  as
encaminhadas pelos órgãos e entdades partcipantes (quando for o caso), estabelecidas neste
instrumento.

1.2. Estmatvas de consumo individualizadas,  do órgão gerenciador  e órgão(s)  e  entdade(s)
partcipante(s):

IT
E

M

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

U
N

ID
A

D
E

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

M
Á

X
IM

O

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

M
ÍN

IM
O

 

V
A

L
O

R
 U

N
IT

Á
R

IO
E

ST
IM

A
D

O
(R

$)

V
A

L
O

R
 T

O
T

A
L

E
ST

IM
A

D
O

(R
$)

C
A

T
M

A
T

1
Conjunto arruelas de vedação 5/16” para 
telha fbrocimento (uma arruela metllica e 
uma arruela pvc cônicas)

Cj  2.892 868 0,49 1.417,08 10100
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2
Parafuso zincado rosca soberba, cabeça 
sextavada, 5/16” x 110 mm, para fxação de
telha em madeira

Und 2.892 868 0,84 2.429,28 340698

3
Prego de aço polido com cabeça 16x24 (2 ¼
x 12)

Kg 74
   22

7,78 575,72 317907

4 Ripa maçaranduba serrada 5cm x 1,5cm M 1.870 561 6,51 12.173,70 227155

5 Ripão maçaranduba serrada 3cm x 3cm M 1.245 373 4,96 6.175,20 227155

6
Telha cerâmica tpo canal comum, 
comprimento=50cm, 26 und/m2 (itabaiana 
ou similar)

Und 98.384 29.515 0,73 71.820,32 12009

7
Telha de fbrocimento ondulada e = 6 mm, 
de 2,44 x 1,10 (sem amianto)

Und 843
  
   253 42,57 35.886,51 237554

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Com a proximidade do período de chuvas, e devido à idade avançada dos telhados dos

prédios  do  insttuto,  principalmente  das  didltcas  II  (setor  de  informltca),  didltca  III

(Agroecologia) e o setor de Agroindústria (laboratórios e salas de aulas), faz-se necesslrio a

aquisição dos materiais para construção e manutenção dos telhados, evitando assim, goteiras e

possíveis perdas de matérias e equipamos de grande valor agregado, existentes nos locais acima

citado, como por exemplo, dentro da didltca II, onde situa-se a Central CTI do campus, onde

fcamos equipamentos de informltca.

2.2.  O uso do Sistema de Registro de Preços para essa contratação estl fundamentado nos

incisos I e IV, do art. 3º, do Dec. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, visto que, pelas característcas

e pela natureza do objeto da licitação,  haverl a necessidade de solicitações  frequentes dos

serviços  pela  Administração,  não  sendo  possível  defnir  previamente  o  quanttatvo  a  ser

demandado.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto a ser contratado é de natureza comum conforme termos do parlgrafo único, do
art. 1º, da lei 10.520, de 2002.
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4. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1.  O prazo de entrega dos bens é de  30 (trinta) dias  , aontados da data de reaebimento da  

nota de emeenho,  em remessa    earaelada  ,  no  (s)   segtinte  (s)   endereço  (s)   eseeaifaado  (s)   na  

tabela abaixo, no horário normal de exeediente das 08 h às 11 h e das 13 h às 16h, de segtnda

a sexta-feira.
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Rodovia BR-101, Km 96, Povoado
Quissamã  -  São  Cristovão  /
Sergipe CEP: 49.100-000

CNPJ: 10.728.444/0002-82.
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30

59

Luiz Alberto Alves
Santos

4.1.1.  A  entrega  do  material  em  outras  UASGs  deverão  ser  efetuadas  de  acordo  a

confrmação de suas partcipações.

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderl ser

inferior a 80 % (oitenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3.  Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de  10 (dez) dias, pelo(a) responslvel

pelo acompanhamento e fscalização do contrato ou instrumento equivalente, para efeito de

posterior verifcação de sua conformidade com as especifcações constantes neste Termo de

Referência e na proposta. 

4.4. Os  bens  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando em desacordo  com as

especifcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substtuídos no

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notfcação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da

aplicação das penalidades.

4.5. Os  bens  serão  recebidos  defnitvamente  no  prazo  de  10  (dez) dias,  contados  do

recebimento  provisório,  após  a  verifcação  da  qualidade  e  quantdade  do  material  e

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
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4.5.1. Na hipótese de a verifcação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro  do  prazo  fxado,  reputar-se-l  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento

defnitvo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. O  recebimento  provisório  ou  defnitvo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da

contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta  execução  do  contrato  ou  instrumento

equivalente.

4.6.1.  O  fornecedor  serl  responslvel  pelo  descarregamento  e  acondicionamento  do

objeto em local determinado pelo IFS – Campus São Cristóvão.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verifcar  minuciosamente,  no  prazo  fxado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos

provisoriamente com as especifcações constantes do Edital e da proposta, para fns de

aceitação e recebimento defnitvo;

5.1.3.  comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verifcadas no objeto fornecido, para que seja substtuído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2.  A Administração não responderl por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato ou instrumento

equivalente,  bem  como  por  qualquer  dano  causado  a  terceiros  em  decorrência  de  ato  da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3. A Administração realizarl pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180

(cento e oitenta) dias, a fm de verifcar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especifcações, prazo

e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectva nota fscal, na qual

constarão as indicações referentes a:  marca, fabricante, procedência e prazo de garanta

ou validade;

6.1.2.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artgos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3.  Substtuir,  reparar ou corrigir,  às  suas expensas, no prazo fxado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4.  Comunicar  à  Contratante,  no  prazo  mlximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  que

antecede  a  data  da  entrega,  os  motvos  que  impossibilitem o  cumprimento do  prazo

previsto, com a devida comprovação;

6.1.5.  Manter, durante toda a execução do contrato ou do objeto, em compatbilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualifcação exigidas na

licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representl-la durante a execução do contrato.

6.1.7.  Aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  os  acréscimos ou supressões que se

fzerem nos quanttatvos do objeto até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial

contratado.

6.1.8. Todo deslocamento para entrega dos objetos solicitados, em qualquer que seja o

campus  do  gerenciador  ou  partcipantes,  todos  os  custos  correrão  por  conta  da

contratada.
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7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não serl admitda a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a 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 mantdas as demais cllusulas e condições do contrato ou

instrumento equivalente; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência

expressa da Administração à contnuidade do contrato ou instrumento equivalente.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1.  Nos  termos  do  art.  67  Lei  nº  8.666,  de  1993,  serl  designado  representante  para

acompanhar e fscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução e determinando o que for necesslrio à regularização de falhas ou

defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serl

confado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade

competente.

9.2. A  fscalização  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.

9.3.  O  representante  da  Administração  anotarl  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências

relacionadas com a execução do contrato ou instrumento equivalente, indicando dia, mês e ano,

bem  como  o  nome  dos  funcionlrios  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for

Instttto Federal de Edtaaçºo, Ciênaia e Teanologia de Sergiee – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO – BR 101, KM 96 – Povoado 
Quissamã – CEP: 49.100-000 - Tel.: (079) 3711-3050/3064/3079 e-mails: colic-scristovão@ifs.edu.br e 
selic.scristovao@gmail.com
Conforme Projeto Edital Efciente e Parecer Referencial – Ordem de Serviço Conjunta Reitoria/PF-IFS nº 01/2015



7 | P á g i n a

necesslrio à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos

à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administratva nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de

2002, a Contratada que:

10.1.1.  inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em

decorrência da contratação ou execução do objeto;

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente;

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. cometer fraude fscal;

10.1.6. não mantver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima fcarl

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

signifcatvos para a Contratante;

10.2.2.  multa  moratória  de  0,5%  (zero  vírgula  cinco  por  cento)  por  dia  de  atraso

injustfcado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.2.3.  multa  compensatória  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato  ou

instrumento equivalente, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.4.  em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

subitem acima, serl aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo

de até 02 (dois) anos;
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10.2.6.  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  com  o  consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motvos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que serl concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3.  Também fcam sujeitas às  penalidades do art.  87,  III  e  IV da Lei  nº 8.666,  de 1993,  a

Contratada que:

10.3.1. tenha sofrido condenação defnitva por pratcar, por meio dolosos, fraude fscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2. tenha pratcado atos ilícitos visando a frustrar os objetvos da licitação;

10.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude

de atos ilícitos pratcados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-l em processo administratvo

que assegurarl o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levarl em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o carlter educatvo da pena, bem como o dano causado à Administração,

observado o princípio da proporcionalidade.

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  
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São Cristóvão, 17  de julho de 2018.

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(      ) Aprovado                    (      ) Não Aprovado

Data:____ / ____/ ______

________________________________________

ALFREDO FRANCO CABRAL

Diretor-Geral

De Aaordo aom Inaiso II, Art. 9º do Deareto nº 5.450/2005
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_________________________
Jlder Samarone Lopes

Gerente de Administração
Reqtisitante


