
Fundação Universidade Federal de Ronde) 
Pró-Reitoria de Administração 

Diretoria de Compras, Contratos e Licitações 
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DADA() UNIVERSIDADE 
FEDERAI. DE RONDÓNIA, 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (SOLDA, ORGANIZADOR, ACESSÓRIOS E 
FERRAMENTAS PARA ELETRÔNICA), conforme condições quantidades est mativas e 
exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES CATMAT Unid QUANTIDADE (R$1  VALORES 
, 	Total Min. Registrada  

6 

Unitário 

R$ 19,08 1 PINÇA, 	material 	inoxidável, 
comprimento total 105 mm. 438085 Unid 6 R$ 114,48 

2 

ALICATE DE CORTE, material 
aço 	cromo 	vanádio, tipo 	corte 
diagonal, 	tipo 	cabo 	isolado, 
comprimento 	110 	mm, 
características 	adicionais 
fosfatizado, com delimitador de 
abertura. 

251002 Unid 17 33 R$ 30,64 R$ 1.011,12 
, 

3 

ALICATE, 	tipo 	bico 	fino 	reto, 
aplicação 	corte 	e 	apreensão, 
material aço inoxidável, tamanho 
13 cm. 

411902 - Unid 17 34 R$ 32,56 R$ 1.107,04 

4 	
• 

ALICATE, tipo bico fino curvo, 
aplicação 	corte 	e 	apreensão, 
material aço inoxidável, tamanho 
13 cm. 

411903 Unid 17 33 R$ 33,92. R$ 1.119,36 

5 

PROTOBOARD, 'material corpo 
polímero 	abs, 	material 	contato 
liga prata e níquel, número furos 
2.420. 	dimensões 0,30 a 0,80 
mm. 

323224 Unid 10 24 R$ 145,92 R$ 3.502.08 

6 

PONTA PROVA MULTIMETRO, 
conexão banana 4 mm isolação 
completa, 	revestimento 	cabo 
silicone 	de 	alta 	flexibilidade, 
tensão 	isolamento 	1000 	V, 

segurança categoria III. 
características 	adicionais  

329420 Unid 17 36 R$ 23,62 R$ 850,32. 

7 
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 
material 	cobre, 	seção de 	0.32 
mm2. 22 AWG, cor Preta. 

41920 m 200 400 R$ 0,50 R$ 200,00 
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8 
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 
material cobre, 	seção de 0,32 
mm2, 22 AWG, cor Vermelha. 

41920 m 200 400 R$ 0,50 R$ 200,00 

9 

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 
material cobre, 	seção de 0,32 
mm2, 22 AWG, cor Branca. 

41920 m 200 400 R$ 0,50 R$ 200,00 

10 
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 
material cbbre, 	seção de 0,32 
mm2, '22 AWG, cor Verde. 

41920 m 
. 

200 400 R$ 0,50 R$ 200;00 

11 
' 

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 
material cobre, 	seção de 0,32 
mm2, 22 AWG, cor Amarela. 

41920 m 200 400 R$ 0,50 R$ 200,00 

12 
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 
material cobre, 	seção de 0,32 
mm2, 22 AWG, cor Azul. 

41920 
. 

m 200 400 R$ 0,50 

aik  
R$ 200,11r  

13 

" 

ACESSÓRIO/COMPONENTE 
ELÉTRICO ELETRÔNICO, tipo 
módulo 	alojamento 	mini 	latch 
simples, 	material 	plástico, 
aplicação 	conexão 	em 	cabos, 
características adicionais fêmea,.  

passo 2,54 mm. quantidade de 
vias 1. ângulo 180". 

438480 Unid 300 

• 

600 R$ 0,11 R$ 66,00 

' 14 

ACESSÓRIO/COMPONENTE 
ELÉTRICO ELETRÔNICO, tipo 
módulo 	alojamento 	mini 	latch 
simples, 	material 	- plástico, 
aplicação 	conexão em 	cabos, 

passo 2,54 mm, quantidade de 
vias 2, ângulo 180".  
ACESSÓRIO/COMPONENTE 
ELÉTRICO ELETRÔNICO, tipo 
módulo 	alojamento 	mini 	latch 
simples. 	material 	plástico, 
aplicação 	conexão 	em 	cabos, 
características adicionais fêmea, 
pasáo 2,54, quantidade de vias  
3. ângulo 180". 

, 

438481 

438482 

características adicionais fêmea,  

Unid 

Unid 

300 

300 

600, 

600 

R$ 0,11 

R$ 0,16 

R$ 66,00 

41W- 

R$ 96,00 

' 

15 

16 

ACESSÓRIO/COMPONENTE 
ELÉTRICO ELETRÔNICO, tipo 
módulo 	alojamento 	mini 	latch 
simples, 	material 	plástico, 
aplicação 	conexão 	em 	cabos, 
características adicionais fêmea, 
passo 2,54 mm, quantidade de 
vias 4, ângulo 180".  
ACESSÓRIO/COMPONENTE 
ELÉTRICO ELETRÔNICO, tipo 

,.. 
43b483 

438479 

Unid 

Unid 

300 

300 

600. 

600 

R$ 0,14 

• 

R$ 0,22 

R$ 84,00 

R$ 132,00 17 
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• 

módulo 	alojamento 	mini 	latch 
simples, 	material 	plástico, 
aplicação 	conexão 	em 	cabos, 
características adicionais fêmea, 
passo 2,54 mm, quantidade de 
vias 5, ângulo 180". 

18 

TERMINAL ELÉTRICO, material 
cobre, 	aplicação 	eletrônica, 
características 	adicionais 	para 
conector 	modu. 	Descrição 
Complementar: terminal fêmea. 

370104 Unid 1000 2280 R$ 0,12 
. 

R$ 273,60 

19 	' 

TERMINAL ELÉTRICO, material 
cobre, 	aplicação 	eletrônica, 
características 	adicionais 	para 
conector 	modu. 	Descrição 
Complementar: terminal macho. 

370104 Unid 1000 2780 R$ 0,28 R$ 778,40 

20 
BORNE TERMINAL, tipo KRE, 
aplicação 	circuito 	impresso, 
quantidade terminais 2. 

369538 Unid 60 120 
. 

R$ 1,45 R$ 174,00 

21 
BORNE TERMINAL, tipo KRE, 
aplicação 	circuito 	impresso, 
quantidade terminais 3. 

437013 Unid 60 120 R$ 2,17 R$ 260,40 

22 

SOQUETE 	COMPONENTE 
ELETRÔNICO, 	aplicação 
circuito 	integrado, 	quantidade 
vias 1 x 40, tipo barra, tipo pino 
BSPT torneado, posição contato 
180 graus. 

370097 Unid 30 60 R$ 4,25 R$ 255.00 

23 

BARRA PINO, n° de vias 1 x 40 
vias, 	passo 	2,54, 	posição 
contato 180 graus, comprimento 
15 mm, aplicação eletrônica. 

370098 Unid 30 ' 60 R$ 1,07 • R$ 64.20 

24 

SOQUETE 	COMPONENTE 
ELETRÔNICO, 	aplicação 
circuito 	integrado, 	quantidade 
vias 1 x 40, tipo barra, tipo pino 
MCI. posiç_ã_o contato 90 _graus.  
BARRA PINO, n° de vias 1 x 40 
vias, 	passo 	2,54, 	posição 
contato 90 graus. comprimento 
15 	mm. 	espessura 	2,5, 
acabamento estanhado, material 
corpo 	em termoplastico com 
fibra 	de 	vidro 	VO 	preto, 
aplicação eletrônica. 

370100 

370101 

Unid 

• 

Unid 

30 

30 

60 ' 

. 60 

R$ 3,15 

R$ 1,61 • 

• 

R$ 189,00 

R$ 96.60 25 
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• 26 DISSIPADOR 	CALOR, 
Aplicação transistor TIP 42. 335768 Unid 30 60 R$ 2,89 R$ 173,40 

CHAVE DE BOTAO, tipo táctil, 
aplicação 	práticas 	eletrônicas, 
número 	e 	tipo 	de 	contatos 

' 	• 

27 - principais 1NA, corrente máxima 51896 Unid 160 340 R$ 0,21 R$ 71,40 
50, 	. quantidade 	terminais 	4, 
dimensões 	6x6x5 	mm 	180 
graus. , 

28 

BOTAO 	• POTENCIÔMETRO,. 
material 	PVC 	- 	cloreto 	de 
polivinila, 	diâmetro 	16 	mm, 
comprimento 	14,50 	mm. 	cor 
preta, 	características 	adicionais 
com parafuso fixação. 

236255 Unid 50 110 

• 

R$ 2,08 R$ 228,4 

SOQUETE 	COMPONENTE 
ELETRÔNICO, 	aplicação 

29 circuito 	eletroeletrônico, 
quantidade 	pinos 	6, 	tipo 
estampado. 	• 

370006 Unid 25 55 
- 

• R$ 0,73 R$ 40.15. 

SOQUETE 	COMPONENTE 
ELETRÔNICO, 	aplicação 

30 circuito 	integrado, 	quantidade 
pinos 	8, 	tipo 	estampado, 
encapsulamento DIP. 

399952 .Unid 25 

, 

55 R$ 0,77 R$ 42,35 

SOQUETE 	COMPONENTE . 
ELETRÔNICO, 	aplicação 

31 circuito 	eletroeletrônico, 
quantidade 	pinos 	14, 	tipo 
estampado. 

370081 Unid 25 55 R$ 0,84 R$ 46,20 

SOQUETE 	COMPONENTE • 
ELETRÔNICO, 	aplicação 4410 

32 circuito 	eletroeletrônico, 
quantidade 	pinos 	16, 	tipo 
estampado. 

370083 Unid 25 55 R$ 0,88 R$ 48,40 

SOQUETE 	COMPONENTE 
ELETRÔNICO, 	aplicação 

33 circuito 	integrado, 	quantidade 
pinos 	18, 	tipo 	estampado, 
encapsulamento DIP.  

399935 Unid 25 55 R$ 0,91 R$ 50,05 

SOQUETE 	COMPONENTE 
ELETRÔNICO, 	aplicação 

34 circuito 	eletroeletrônico, 
quantidade 	pinos 	20, 	tipo 
estampado. 

370008 Unid 25 55 R$ 0,99 R$ 54,45 

35 SOQUETE 	COMPONENTE 370007 Unid 25 55 R$ 0,94 R$ 51,70 
ELETRÔNICO, 	aplicação 
circuito 	. 	eletroeletrônico, 
quantidade 	pinos 	24, 	tipo 

Av. Presidente Dutra, 2965 = Centro, Porto Velho — Rondônia — CEP: 76.801-059 
Telefones: 2182.2005 1 2182.2004 — Home page: www.licitacoes.uninbr e- mail: licitacao@unir.br  

4 



FEDERAL DE RONDÓNIA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE * UNIR 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 
Pró-Reitoria de Administração 

Diretoria de Compras, Contratos e Licitações 
C NPJ: 04.418.943/0001-90 

estampado. 

36 
' 

SOQUETE 	COMPONENTE 
ELETRÔNICO, 	aplicação 
circuito 	integrado, 	quantidade 

pino fino, encapsulamento DIP. 
pinos 28. 	tipo estampado, 	tipo  

399951 Unid 25 55 R$ 1,08 R$ 59,40 

37 
ELETRÔNICO, 	aplicação 
circuito 	eletroeletrônico, 
quantidade 	pinos 	40, 	tipo 
estampado. 

SOQUETE 	COMPONENTE  
. 

370009 Unid 25 55 R$ 1,68 R$ 92.40 

38 

ORGANIZADOR, 	material 
plástico, 	características 
'adicionais 	10 	gavetas, 	largura 
22 	cm. 	altura 	29 	cm, 
profundidade 26 cm. 

438094 Unid 10 27 R$ 212,46 R$ 5.736,42 

39 

CHAVE FENDA, material haste 
aço cromo vanádio. acetato de 
celulose na cor verde. bitola 3/8" 
x 	8", 	características 	adicionais 
transparente 	e 	anatômico, 
comprimento 325 mm, peso 260 
g. 	Descrição 	. complementar: 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta 
chata. 

272940 • 
' 

Unid 10 37 R$ 13,50 R$ 499,50 

. 

40 

CHAVE FENDA, material haste  
aço 	cromo 	vanádio. 	material 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta 
philips, 	tipo 	manual. 	Descrição 
complementar: bitola 3/8" x 8". 

342697 Unid 10 37 R$ 20,01 R$ 740,37 

. 

41 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	material 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta 
chata, bitola 1/4" x 1 1/2". 

258002 Unid 10 37 R$ 9,27 R$ 342,99 

42 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	material 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta 
philips, 	tipo 	manual. 	Descrição. 
complementar: 	bitola 	1/4" 	X 	1 
1/2". 

342697 

, 

Unid 15 35 R$ 10,10 R$ 353,50 

43 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	material 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta 
chata. 	bitola 	1/4" 	x 	6'', 
acabamento 	superficial 	haste 
niquelado e cromado. 

279027 Unid 15 37 R$ 7,47 R$ 276,39 

44 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	material 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta. 
philips, 	bitola 	1/4" 	x 	6", 
comprimento haste 150 mm. 

246213 Unid , 15 37, R$ 9,71 R$ 359,27 
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46 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	material 
cabo 	polipropileno,' tipo 	ponta 
chata. 	bitola 	3/16" 	x 	3" 
acabamento 	superficial 	haste 
niquelado e cromado. 

279030 Unid 15 37 R$ 6,93 R$ 256,41 

46 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	material 
cabo 	polipropileno-, 	tipo 	ponta 
philips, 	tipo 	manual. 	Descrição 
complementar: bitola 3/16" x 3". 

. 
342697 Unid 15 37 R$ 8,68 R$ 321,16 

47 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio 	trefilado, 
bitola 	3/16"• 	x 	6". 	Descrição 
complementar: tipo ponta chata. 

322785 Unid 15 37 	. R$ 7,42 
• 

R$ 274,54 

• 

48 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio 	trefiladd, 
bitola 	3/16" 	x 	6". 	Descrição 
complementar: 	tipo 	ponta 
philips. 

322785 Unid 15 37 R$ 8,91 R$ 329,67 

49' 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	• material 

chata, 	bitola 	1/8" 	x 	3", 
comprimento 	haste 	120 	mm, 
acabamento 	superficial 	haste 
cromado, ti.o manual. 

263674 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta  

Unid 15 37 R$ 6,09 R$ 225,33 

50 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	material 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta 
philips, 	tipo 	manual. 	Descrição 
complementar: bitola 1/8" x 3". 

342697 Unid 15 37 R$ 6,28 R$ 232,36 

51 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	materipl 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta 
chata, bitola 1/8" x 5". 

32760 Unid 15 37 R$ 5,33 R$ 197,21 

52 

CHAVE FENDA, material haste 
aço 	cromo 	vanádio, 	material 
cabo 	polipropileno, 	tipo 	ponta 
philips, 	tipo 	manual. 	Descrição 
complementar: bitola 1/8" x 5". 

342697 ., Unid • 15 37 R$ 7,67 R$ 283,79 

53 

JOGO 	CHAVE, 	material 	aço 
cromo 	vanádio, 	tipo 	allen, 
quantidade peças 10, aplicação 
serviços 	gerais 	- 	oficina, 
componentes 	1/16 	a 	1/2 	pol, 
acabamento 	superficial 
fosfatizado. 

319806 Unid 15 

• 

33 R$ 45,77 R$ 1.510,41 
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54 

CONJUNTO 	 (KIT) 
FERRAMENTA, 	Jogo 	de 
chaves 	com 	30 	bits 	e 	cabo 
adaptador 	INT-31 	para 
aplicações 	eletrônicas, 
contendo: 
-8 bits Torx: T4, T5, T6, T7 	T8, 
T10. T15. T20. 
-6 	bits 	Hexagonal: 	H1.5. 	H2.0, 
H2.5, H3.0, H3.5, H4. 
-7 bits Fenda: 	1.0, 	1.3, 	1.5, 2.0, 
2.5, 3.0, 4.0.  
-4 bits Phillips: PHOO, PHO, PH1, 
PH2. 
-1 bit Triângulo: 3.0. 	. 
-1 bit Estrela: 2.0. 	. 
-1 bit Fenda U: 2.6. 	i 
-1 bit Chave Y: 3.0. 
-1 bit Ponta redonda: 1.0. 
-1 estojo. 	 • 
-1 cabo adaptador. 

08664 Unid 15 31 R$ 18,83 R$ 583,73 

55 

SOLDA 	ESTANHO. 	aspecto 
físico 	sólido, 	formato 	carretel, 
largura 1 mm, aplicação ferro de 
solda. 	característica 	adicionais 
liga 	metálica 	60/40. 	Descrição 
complementar: 	carretel 	de 500 
g, teor estanho 60, teor chumbo 
40. 

• 

319882 Unid 10 10 R$ 51,69 R$ 516,90 

56 

SOLDA 	ESTANHO. 	aspecto 
físico fio sólido, formato carretel, 
teor 	estanho 	60, 	característica 
adicionais 40% chumbo, trifluxo, 
diâmetro 	0.50 	mm. 	Descrição 
complementar: 	carretel de 500 
9. 

361478 Unid 8 8 R$ 63,73 R$ 509,84 

'57 

FLUXO SOLDA, aspecto físico 
líquido, 	composto 	básico 
material 	inorgânico, 	aplicação 
placas 	circuito 	impresso, 
densidade 	0,810 	g/cm3, 	prazo 
validade 12 meses (fechado) e 6 
meses 	(aberto). 	Descrição 
complementar: embalagem com 
1000 ml. 

- 

219139 Unid 6 6 R$ 33,75 R$ 202,50 

58 
FLUXO SOLDA, pasta de solda 
forte. embalagem com 110 g. 49875 Pote 7 7 R$ 9,32 	. R$ 65,24 

59 

SUGADOR 	SOLDA, 	corpo 
metálico, 	bico 	de 	reposição 
substituível, 	haste 	de 
acionamento 	coberta 	e 

60917 Unid 14 14 - 	• R$ 20.82 R$ 291,43 
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característica anti-estática. 

60 
 

CAPA 	PROTETORA, 	material 
borracha, 	aplicação 	sugador 
solda; 	características adicionais 
resistentes. 

404465 Unid 25 25 R$ 2,94 R$ 73,50 

61 FERRO DE SOLDAR,' potência 
40 W, tensão 127 V. 238684 Unid 14 14 R$ 25,09 R$ 351,26 

62 
SUPORTE 	FERRO 	SOLDA, 
com 	esponja 	vegetal 	e 	bocal 
superior de 40 mm de diâmetro. 

. 88323 Unid 13 13 R$ 21,22 -R$ 275,86 . 

63 

PEÇAS 	E 	• ACESSÓRIOS 
SOLDA, ponteira .para ferro de 
soldar de 40 W com tratamento 
de ferro e alumínio. 

150643 Unid 13 13 

• 

R$ 10,96 R$ 142,40 

64 

PEÇAS 	E 	ACESSÓRIOS 
SOLDA, esponja vegetal para 
reposição em suporte de ferro 
de soldar. 

• 

150643 Unid 12 12 R$ 13,04 R$ 156,48 

65 

PERFURADOR DE PLACA DE 
CIRCUITO IMPRESSO, com 4 
pulções nos valores de 0,8mm, 
1,0mm, 1,5mm e 3,5mrri. Com  4  
extratores 	nos 	valores 	de 
0,8mm, 	1,0mm, 	1,5mm 	e 
3,5mm. E uma matriz com os 
furos 	nos 	valores 	de 	0,8mm, 
1,0mm, 1,5mm e 3,5mm.  

68233 Unid 6 6 R$ 66,10 R$ 396,60 

66 

PLACA MONTAGEM CIRCUITO 
ELETRÔNICO, material fenolite 
virgem, 	características 
adicionais 	face 	simples, 
dimensões 10 x 15 cm. 

370229 Unid 50 105 R$ 3;49 R$ 366,10 

67 

PLACA MONTAGEM CIRCUITO 
ELETRÔNICO, material fenolite 
cobreado, 	características 
adicionais 	ilhada 	e 	perfurada, 
dimensões 15x 9 cm. 

• 

421584 Unid 17 17 R$ 17,02 R$ 289,34 

68 

PONTA 	 PROVA 
OSCILOSCÓPIO, atenuação 1:1 
e 	10:1, 	frequência 	60 	MHz, 
modelo LF 101E. 

276040 Unid 14 14 R$ 103,87 R$ 1.454,18 

69 

FIO. TELEFÔNICO, tipo jumper 
trançado, 	material 	condutor 
cobre, material isolamento pvc,  
bitola 22 AWG, comprimento 150 
mm, 	aplicação 	montagem 
protoboard, conectorés macho- 

. 

 419031 Unid 25 . 	25 	• R$ 21,96 R$ 549,00 
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macho. 	 Descrição 
complementar: 	Unidade 	do 
Pacote com 65 unidades. 

R$ 561.00 

--1-- 

70 

FIO TELEFÔNICO, tipo jumper, 
material 	condutor 	cobre. 	cor 
multicolorido, 	bitola 	24 	AWG, 
características 	adicionais 
destacáveis, 	comprimento 	200 
mm, 	aplicação 	montagem 
protoboard, 	conectores macho- 
fêmea. 	 Descrição 
complementar: 	• Unidade 	do 
Pacote com 40 unidades.  

• 

434214 Unid 25 25 R$ 22,44 

VALOR TOTAL R$ 31.123,46 

1.2. Parcelamento: Atendendo o disposto no art. 15 inciso IV da Lei n° 8.666/93 os itens 
pretendidos serão licitados por itens, visando maior economicidade á administração e a 
amplitude da disputa durante o certame licitatório a fim de obter a proposta mais vantajosa. 

1.3. Valores: Foram realizados os procedimentos básicos para realização de pesquisa de preços 
em atendimento a IN n° 05 de 27 de junho de 2014.do MPOG, apurando-se o valor médio core 
base no inciso II do art.2° da referida norma. 

1.3.1. Nos preços propostos deverão estar inclá'os, todos os custos diretos e indiretos inclusive 
com fretes, carga e descarga do objeto até o local definido para, entrega. . 

1.4. Descrição: O objeto foi descrito e relacionado com as especificações necessárias e 
suficientes para garantir a qualidade da contratação, assim, os materiais a serem ofertados 
deverão ser necessariamente de 1a  linha, segundo os padrões usuais de mercado. Deve-se 
levar em consideração as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela 
Associação brasileira de Normas Técnicas — ABNT quanto a requisitos mínimos de qualidade. 
utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.'0s itens especificados 
que exigirem a certificação do INMETRO. deverão obrigatoriamente contê-la. • 

1.4.1. A garantia dos itens será de no mínimo 01 (um) ano, a contar do recebimento definitivo do 
material. 

1.4.2. Os itens 07. 08. 09, 10, .11, 12, 69 e 70 deverão estar em conformidade. com  a Portaria 
Inmetro n° 640 de 30/11/2012. 

1.4.3. O item 61 deverá estar em conformidade com a Portaria Inmetro n° 371 de 29 de 
dezembro de 2009. 

1.5. Sustentabilidade: Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa n.° 
01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente produtos que atendam os 
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5°: 

I — que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado. atóxico 
biodegradável, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2; 
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II — 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 ambientai em relação aos seus similares; 

III — que os bens devarri ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

IV -- que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

1.5.1. As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao 
objeto da 	licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na 
fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, inclusive quanto a 
observância do anexo I da 	Instrução Normativa (IBAMA) n° 06 de 15 de março de 2013 no 
caso de itens enquadrados como 	atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 
recursos ambientais, caso em que poderá ser 	solicitado certificado de sustentabilidade 
ambiental. 

1.6. Margem de Preferência: Os bens descritos neste Termo de Referência não são objeto de 
aplicação de margem de preferência por não estarem inclusos nos Decretos Presidenciais que 
regulamentam a matéria. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Suprir as necessidades e demandas dos laboratórios didáticos de Engenharia Elétrica para 
a realização das atividades experimentais. 

2.2. Organizar os componentes eletrônicos e as ferramentas dos laboratórios didáticos de 
Engenharia Elétrica. 

2.3. Permitir a realização de atividades com solda para a montagem de projetos de disciplinas 
que usam os laboratórios didátiCos de engenharia elétrica. 

2.4. Suprir as necessidades e demandas da Coordenação de Serviços Gerais. no que tange à 
manutenção de equipamentos de uso comum do campus de Rolim de Moura, bem como 
necessidades específicas de cada setores. 

2.5. Suprir as necessidades e demandas do laboratório didático de Mecanização Agrícola do 
Departamento de Agronomia, permitindo a realização das atividades experimentais, bem como 
organizar os componentes eletrônicos e as ferramentas. 

2.6. Organização do almoxarifado do campus de Cacoal para a aquisição e a aquisição de 
ferramentas e acessórios para eventuais manutenções em equipamentos eletrônicos. 

2.7. Suprir as necessidades de manutenção de equipamentos eletrônicos no campus de Vilhena 

2.8. Suprir as necessidades de manutenção da rede elétrica e circuitos elétricos existentes no 
campus de Guajará-Mirim. 
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os bens ora pretendidos pela Administração enquadram-se na categoria de bens 
considerados comuns de uso geral, de que tratam a Lei n° 10.520/2002 e o Decreto ri° 
5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas 
usualmente encontradas no mercado. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento das Notas de 
Empenho emitida, em remessa única conforme quantidade mínima do item, no seguinte 
endereço: 

Município Endereço Telefone 

Porto Velho 
BR 364,km 9,5 — Sentido Acre — Porto Velho/RO. CEP: 76.801- 
974. Campus Universitário José Ribeiro Filho. Bloco 21, Sala 
105-21, Almoxarifado. 

(69).2182-2113 
(69) 2182-2252 

4.2. No caso de produtos perecíveis. o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 
inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante. 

4.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, pelo 
responsável pelo acompanhamento e gestor do contrato, para efeito de posterior verificação de 
sua conformidade com as especificações 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 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada. às suas custas, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades. 

4.5. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias úteis após o 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

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

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

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: 
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5.1.2. 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; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas 	no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar 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 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, 
preposlos ou subordinados. 

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

6. 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 especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as_ 	indicações referentes a: marca. fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade; 

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 	 • 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, ' 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, àS suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

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

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas ãs condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.6: indicar preposto para representá-la du‘ rante a execução do contrato. 
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7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida 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 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. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 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. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 
confiado a 	uma comissão de, no mínimo. 3 (três) membros, designados pela autoridade 
competente. 

9.2. 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 co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.3. Representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato. 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. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei. n° 10.520. de 
2002, a Contratada que: 

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação: 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto: 

10.1.3 Fraudar na execução do contrato: 

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo: 
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10.1.5. Cometer fraude fiscal; 

10.1.6. Não mantivera proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
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 
significativos para a Contratante; 

10.2.2. Multa Moratória de 0,1%(um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

10.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

10.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante 	a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a el  
Contratada que: 

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 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 Lei n° 9.784, de 1999. 

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
dá conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

Av. Presidente Dutra. 2965 — Centro, Porto Velho — Rondônia — CEP: 76.801-059 
Telefones: 2182.2005 / 2182.2004 — Home page: www.licitacoes.unir.br  e- mail:licitatao(JDunit.br 

14 



Fundação Universidade Federal de Rondôni 
Pró-Reitoria de Administração 

Diretoria de Compras, Contratos e Licitações 
CNPJ: 04.418.943/0001-90 

RI AÇÃO UNIVERSIDADE, 
EDERAL DE RONDâNIA 

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Porto Velho — RO. 09 de maio de 2017 

Elaboração: 

João Pedro Bernardo de Oliveira 
Técnico de Laboratório/ Eletrotécnica 
SIAPE 1771800 

Análise e Adequações: 

19ca Gbn alves da Silva 
Assistente em Administração 
SIAPE 2126659 

Larissa Samara Paula de França 
Técnica em Eletrotécnica 

SIAPE 2157621 

Aprovação: 

Otacílio Moreira de Carvalho Costa 
Pró-Reitor de Planejamento — PROPLAN 

Portaria no 639/2016/GR/UNIR 

Av. Presidente outra, 2965 - Centro, Porto Velho - Rondônia - CEP: 76.801-059 
Telefones: 2182.2005 i 2182.2004 -- Home page: NA-vxvilicitacoes.unirlit  e- mail: 

15 



y. 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 	(-) 

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 
Avenida Presidente Dutra. N° 2965 - Centro. CEP: 76.801-059 - Porto Velho/RO - (69) 2182-2006 - proplanCun  

DESPACHON°230 /PROPLAN/2017 

Referência: Processo n° 23118.003491/2016-02 

Assunto: Aquisição de Materiais de Consumo para Atender Demanda dos Laboratórios 
Didáticos dos Cursos de Engenharia Elétrica (Campus de Porto Velho) e Agronomia 
(Campus de Rolim de Moura). 

Veio a esta Pró-Reitoria de Planejamento o Processo n° 23118.003491/2016-02, 

para a aprovação do Termo de Referência e autorização do procedimento licitatório 

referente à aquisição de materiais de consumo, suprindo demanda institucional dos 

laboratórios didáticos dos cursos de Engenharia Elétrica e Agronomia, Campi de Porto 

Velho e Rolim de Moura, respectivamente, desta Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR). 

Diante do exposto, aprovo o Termo de Referência (fls. 317-324 e versos), autorizo o 

procedimento licitatório e declaramos que há disponibilidade orçamentária para 

cobertura das da despesa para a presente contratação no orçamento de 2017. 

AO GAB. PROPLAN: 

Para lançamento da despesa nas planilhas de controle. 

A DCCL: 

Para as demais providências. 

Porto Velho, 10 de maio de 2017. 

Otacilio Morei de Carvalho Costa 
Pró-Reitor de Planejamento 

Portaria n° 639120161 GR I UNIR 

Fundação Liniversibic_,  Federa' de RoCõnia-UNIR 
Unidade: DCCL 

RECEEIDO 

Horário_ 1 <l 	:  
Assinatura 

OBS: PARA SEC. PROPLAN 

Na entrada e saída de processos: conferir e/ou providenciar tramitação no SINGU e numerar e rubricar todas as 
folhas 


