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1

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2021/DP-DMP


1 - OBJETO:

1.1. Aquisição de materiais permanentes – conforme descrito no anexo da Ata de Registro de Preços - por meio da Adesão da Ata de Registro de Preços n.º 917/2020 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. A contratação contempla os materiais conforme Termo de Referência e seus anexos.

2 - JUSTIFICATIVA:
2.1. A necessidade premente de aquisição por adesão ocorre em razão de que a Comarca de Nova Xavantina está com prazo para inauguração previsto para o mês junho de 2021, conforme cronograma do Departamento de Obras da Coordenadoria de Infraestrutura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
2.2. Desta forma, a aquisição dos itens de Código 0290.0089.000066 Celic/RS – Condicionador de ar – Ar – Split, mínimo 9.000 BTU’s e Código 0290.0089.009996 Celic/RS – Condicionador de ar – Ar – Split, mínimo 18.000 BTU’s, se faz necessária, nas quantidades abaixo descrita:

ITENS DA ARP/Código Celic/RS
DESCRIÇÃO
Código APLIC
UN
MARCA MOD.
QT
VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
0290.0089.00066
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONDICIONADOR DE AR - TIPO CONDICIONADOR: AIR-SPLIT; USO: DOMÉSTICO; CAPACIDADE TÉRMICA: MÍNIMO 9.000 BTUS; OPERAÇÃO: QUENTE/FRIO; CICLO: REVERSO; TENSÃO: 220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A; FIXAÇÃO: PAREDE; CONTROLE REMOTO: SIM; EVAPORADOR: SIM; RUÍDO: INTERNO: MÁXIMO 21 DBA; EXTERNO MÁXIMO 47 DBA; CONDENSADOR: SIM; INSTALAÇÃO: SIM; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - TECNOLOGIA COMPRESSOR: INVERTER; - FILTRO ANTI-BACTÉRIA; - FUNÇÕES MÍNIMAS: SWING, SLEEP, TIMER, REGULAÇÃO VENTILAÇÃO; - INSTALAÇÃO POR TÉCNICO CREDENCIADO PELO FABRICANTE; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO DE ACORDO COM O LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE EM ATE 5 METROS LINEARES DE INSTALAÇÃO, DE FORMA A MANTER A GARANTIA E O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, DEVERÁ SER UTILIZADO PARA SUA INSTALAÇÃO DUTOS DE COBRE
259194-4
Und
DAIKIN/STH09P5VL
03
R$2.393,16
R$7.179,48
   0290.0089.009996
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONDICIONADOR DE AR - TIPO CONDICIONADOR: AIR-SPLIT; USO: DOMÉSTICO; CAPACIDADE TÉRMICA: MÍNIMO 18.000 BTUS; OPERAÇÃO: QUENTE/FRIO; CICLO: REVERSO; TENSÃO: 220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A; FIXAÇÃO: PAREDE; CONTROLE REMOTO: SIM; EVAPORADOR: SIM; RUÍDO: INTERNO: MÁXIMO 46 DBA; EXTERNO MÁXIMO 56 DBA; CONDENSADOR: SIM; INSTALAÇÃO: SIM; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - TECNOLOGIA COMPRESSOR: INVERTER; - FILTRO ANTI-BACTÉRIA; - FUNÇÕES MÍNIMAS: SWING, SLEEP, TIMER, REGULAÇÃO VENTILAÇÃO; - INSTALAÇÃO POR TÉCNICO CREDENCIADO PELO FABRICANTE; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO DE ACORDO COM O LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE EM ATÉ 5 METROS LINEARES DE INSTALAÇÃO, DE FORMA A MANTER A GARANTIA E O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, DEVERÁ SER UTILIZADO PARA SUA INSTALAÇÃO DUTOS DE COBRE.
 00012327
Und
AGRATTO/EICS18QFR4-02
20
R$3.358,00
R$67.160,00

2.3. A fiscalização se dará pelo servidor Chefe de Divisão Patrimonial, Reinaldo Martins Teixeira (Matrícula: 28847 e CPF: 912.088.821- 04), e como fiscal substituto, a servidora Naihana de Paula Franco Davoli (Matrícula 38597 e CPF: 001.140.466-38), Gestor Administrativo.
C- 3 - CONDIÇÕES DE GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO: 
3.1 - Entregar os certificados de garantia juntamente com os objetos para os produtos que assim o exigirem;
3.2 - A assistência técnica, quando necessária, far-se-á no local onde estiver instalado o equipamento, sendo de responsabilidade do licitante contratado a sua retirada e a devolução nos respectivos locais caso haja necessidade do conserto fora do local, correndo às suas expensas o transporte.
3.3 - Informar a retirada do material objeto de assistência técnica ao Fiscal e ao Departamento de Material e Patrimônio - DMP.
3.4 - Durante o prazo de garantia dos materiais, estabelecidas em no mínimo 12 (doze) meses para os itens descritos no Anexo da Ata de Registro de Preços 917/2020, o Fornecedor ou sua Assistência Técnica credenciada prestará os serviços de assistência técnica aos equipamentos adquiridos, com ajustes, reparos necessários e manutenção corretiva dos respectivos equipamentos, cujas despesas correrão por sua conta;
3.5 - Constatada a necessidade de substituição do equipamento/material defeituoso, o fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para a retirada.
3.6 - Após o recolhimento do equipamento ou material defeituoso, a empresa deverá providenciar a troca no prazo de 15 (quinze) dias.
3.7 - A contratada fica obrigada - durante o período de garantia e em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo, o fabricante não mais o produza - a proceder à substituição por produtos e/ou componentes tecnologicamente equivalentes ou superiores.
3.8 - A substituição de um produto/equipamento, nos casos referidos acima, estará condicionada a autorização do Presidente do Tribunal de Justiça.
3.9 - Em caso de danificação estrutural (parede, portas, calçada, etc.) durante a entrega de materiais, é de responsabilidade do contratado a integral reparação e limpeza do local onde fora entregue.


D – 4 -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1 - A escolha da dotação orçamentária constará na Ata de Registro de Preço. 

E – 5 - EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS:
A empresa deverá cumprir com os artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666/93, bem como:
5.1- Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado da (s) última(s) alteração(ções) referente(s) ao objeto e à administração da empresa ou a última alteração consolidada;
	- Registro comercial em caso de empresa individual;

5.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
5.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
5.5- Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação, tendo como atividade aquela compatível com os materiais descritos da tabela descrita no item “B”;
5.6- Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública, devendo apresentar prova de regularidade com os seguintes Órgãos: Secretaria da Receita Federal (SRF), com a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN); com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; e com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
5.7- Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
5.8- Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
5.9 - Não estar sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas, e não ser controladora, coligada ou subsidiária entre si;
5.10 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa;
5.11 – Declarar, no momento da celebração do contrato, que está plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assumir o compromisso de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas no certame;
5.12 - Comprovação de qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93), por meio de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

F – 6 - DA AMOSTRA

6.1 - Não será necessário amostra dos itens constantes na Adesão da Ata de Registro de Preços n.º 917/2020 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. A contratação contempla os materiais conforme constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

G – 7 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

7.1 - A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.



H -8 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

8.1 - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Material e Patrimônio, situado no Almoxarifado do DMP - Avenida Fernando Correa da Costa, n. 6960, Bairro São José, CEP 78.080-535, no período das 8h às 12hs e das 14 às 18h; O agendamento deverá ser feito com o Fiscal do contrato cuja presença é indispensável, sob pena de não recebimento dos materiais;
8.2 - A entrega provisória será para efeito de verificação de conformidade do produto, e nos casos de estarem danificados ou com a embalagem violada, o fiscal do contrato poderá suspender o recebimento e devolver os produtos de imediato.
8.3 - O licitante vencedor deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - DANFE (de acordo com legislação da SEFAZ-MT), e deverá estar acompanhada das Certidões de FGTS, INSS e Certidões Negativas de Débitos: Federal, Estadual, Municipal e junto a Justiça Trabalhista, dentro do prazo de validade, onde serão conferidos e recebidos;
8.4 - O documento fiscal deverá obrigatoriamente conter as especificações dos objetos entregues constando a marca de cada um deles e respectivos números de séries. Em campo complementar na Nota Fiscal, deverá ser informado o número de Nota de Empenho, Código/Nome do Banco, Código da Agência, Conta Corrente para depósito do pagamento em nome da contratada e nome do Fiscal do Contrato;
8.5 – Caso sejam os materiais descritos na tabela constante do item “b”, divididos em 02 empenhos, a serem enviados para o 1º grau/instância e 2º grau/instância, enviar uma nota fiscal respectivamente para cada empenho, sob pena de não recebimento do material ou o cancelamento da nota fiscal, cujos custos estarão ao encargo do fornecedor;
8.6 - Em caso de mudança de endereço de entrega, será informado antecipadamente, junto ao empenho ou no ato do agendamento da entrega dos materiais;
8.7 - Não transferir para outrem, no todo ou em parte, os serviços contratados sem prévia e expressa anuência do Contratante.
8.8 - A estadia/alimentação/transporte/instalações/mão-de-obra e montagens dos equipamentos nas Secretarias, Comarcas, Juizados e demais Unidades do Poder Judiciário de Mato Grosso, serão por conta da empresa contratada, devendo os valores ofertados contemplar os custos supracitados, bem como os relativos a mão-de-obra;
8.9 – Os serviços de manutenção realizado nos 02 (dois) últimos meses do prazo de garantia total, terão prazo de 90 (noventa dias) de garantia dos serviços prestados;
8.10 - Em caso de substituição de materiais, os mesmos terão o prazo de garantia renovada integralmente, a contar da data da entrega e instalação dos mesmos;

I – 9 – MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE:
9.1 - Os materiais serão avaliados com o escopo de verificar sua conformidade quanto à qualidade descrita no presente Termo de Referência, reservado ao Fiscal do Contrato rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos bens, caso seja verificado alguma desconformidade técnica ou documental (nota fiscal preenchida em desacordo com o Edital e Ata de Registro de Preços).
9.2 - Quando do recebimento provisório dos materiais empenhados, se após as devidas verificações a equipe do Departamento de Material e Patrimônio e/ou fiscal do contrato, constatar que o(s) item(s) não atende(em) as exigências do Edital, a contratada será NOTIFICADA para realizar a retirada no prazo máximo de 48 horas ou a depender da quantidade a ser entregue, os materiais nem serão recebidos. Após esse prazo, o Tribunal de Justiça não se responsabilizará pela guarda e quaisquer outros encargos provenientes de casos fortuitos ou força maior.
9.3 - Os materiais serão recebidos, conforme os artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93, da seguinte forma:
9.3.1 - PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as especificações constantes do Termo de Referência;
9.3.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade exigida neste Termo de Referência, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório (prazo este se o material estiver em conformidade com o Edital, podendo ser maior a depender da quantidade dos materiais a serem entregues ou necessidade auxílio técnico), mediante atesto na nota fiscal, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições. 
9.4 - A entrega de materiais com Nota Fiscal de valor acima de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), deverão ser recebidos pelo Fiscal e acompanhado pela Comissão Permanente de Recebimento de Material, designada pelas Portarias n. 458/2013-C.ADM, 457/2013-C.DM 1482/2018 C.ADM, atestando a Nota Fiscal em conjunto com o Fiscal do Contrato.

J – 10 – MODO DE PAGAMENTO:
10.1 - O pagamento será efetuado somente após o aceite definitivo dos equipamentos pelo Fiscal do Contrato;
10.2 – Na entrega ou quando os equipamentos forem levados para conferência no DMP os mesmos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal de venda. O documento fiscal deverá conter as especificações dos objetos entregues, contendo a marca e respectivos números de série;
10.3 – O pagamento será efetuado somente após a entrega/instalação dos materiais/equipamentos no local designado pelo Fiscal do Contrato, através de atestado de entrega emitido pelos gestores de Comarca, ressalvada a hipótese de entrega definitiva no Departamento de Material e Patrimônio;
10.4 - Apresentada a Nota Fiscal eletrônica de Venda caberá ao Fiscal do Contrato e o DMP atestá-la, nos termos do Item MODO DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, encaminhando-a ao para pagamento;

K – 11 - DAS PENALIDADES SOBRE A LICITANTE CONTRATADA:

11.1- ADVERTÊNCIA:
11.1.1 - Advertência pelo não cumprimento de Cláusula Contratual, desde que não interfira no andamento normal do serviço ou sua conclusão e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este Órgão; 
11.2 - MULTA:
11.2.1 - De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato a cada reincidência do motivo determinante da aplicação da penalidade de advertência; 
11.2.2 - De 2% (dois por cento) ao dia até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor das mercadorias nos casos de atraso injustificado de até 05 dias nos prazos de: 
I. Na entrega do objeto licitado; 
II. Na montagem; 
III. Na substituição do objeto licitado;
IV. Na prestação dos serviços de assistência técnica; 
11.2.3 - De 2% (dois por cento) ao dia até o limite máximo de 20%, sobre o valor total da obrigação pendente, nos casos de atraso e/ou recusa injustificada acima de 05 dias nos prazos de: 
I. Na entrega do objeto licitado; 
II. Na montagem; 
III. Na substituição do objeto licitado;
IV. Na prestação dos serviços de assistência técnica;
 11.2.3.1 - Após o 15º dia de atraso do prazo previsto para entrega ou substituição do objeto licitado, sem justificativa aceita pela Administração, o objeto será considerado como inexecutado;  
11.2.4 - De 10% sobre o valor total da obrigação pendente nos casos de: 
I. entrega parcial dos objetos licitados; 
II. montagem parcial dos objetos licitados; 
III. não substituição de objeto recusado ou com vícios, desde que configure inexecução parcial; 
IV. entrega de material com defeito de fabricação, danificado e/ou incompleto;
VI. outras hipóteses inexecução parcial do CONTRATO;
 11.2.5. De 20% sobre o valor total do contrato nos casos de: 
I. recusa injustificada em iniciar a entrega dos objetos licitados; 
II. recusa injustificada em montar os objetos licitados; 
III. recusa injustificada em entregar a totalidade dos objetos licitados; 
IV. outras hipóteses de inexecução total do CONTRATO;
11.2.6. O contratado estará sujeito ainda às seguintes sanções administrativas: 
I - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
II - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Poder Judiciário;
11.2.7 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do contratante, na forma da lei.

L – 12 - OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

12.1 – Entregar os materiais constantes da tabela descrita no item “B”, conforme descrição do Item MODO DE ENTREGA;
12.2 – Apresentar os materiais licitados novos e embalados adequadamente.
12.3 – Apresentar declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, devendo comprovar regularidade fiscal;
	- Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

12.5 - Informar na Nota Fiscal, em campo complementar, o número da Ata de Registro de Preços, o número da Solicitação de Empenho e da Nota de Empenho, o Identificador do processo, o nome do fiscal do contrato, bem como a descrição e a marca do material solicitado.
12.6  -  Caso sejam os materiais constantes da tabela descrita no item “B”, divididos em 02 empenhos, (a serem encaminhados para o 1º grau/instância e 2º grau/instância), enviar uma nota fiscal respectivamente para cada empenho, sob pena de não recebimento do material ou o cancelamento da nota fiscal, cujos custos estarão à seu encargo.
12.7 – Ao receber a Nota de Empenho caso a contratada deseje solicitar prazo de prorrogação de entrega ou troca de marca, deverá fazê-lo em até 10 (dez) dias contados a partir da data do recebimento do referido documento, sob pena de indeferimento do pedido ou aplicação de multa. O pedido deverá ser formulado apresentando: 
	As justificativas supervenientes acompanhadas de documentos comprobatórios.

Em caso de descontinuidade do material, apresentar carta do fabricante informando os motivos;
A informação de manutenção do preço ou a readequação financeira;
	A informação de manutenção do prazo de garantia ou alteração do mesmo;
	A informação do prazo de entrega que julga necessário na prorrogação, bem como no pedido de troca de marca;
12.8 - No caso de pedido de troca de marca, suspende-se o prazo de entrega do material à contar da data da protocolização do pedido até a decisão Presidencial, voltando a fluir até o prazo final da cláusula 7.
12.9 – Na hipótese de pedido de prorrogação de prazo, caso a solicitação não tenha sido apreciada até o prazo final, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho, fica automaticamente prorrogado o prazo por mais 30 dias, contados à partir do prazo final para o envio dos materiais objeto do pedido de prorrogação.
12.10 - Caso não se apresente os documentos e as informações dispostas nos quesitos “a” até “e”, nas hipóteses dos itens 7 e 8, o pedido poderá será indeferido, e, sendo confirmado o indeferimento pelo Ordenador de Despesas, a aplicação de penalidade se fará contar do prazo constante na cláusula G.

M – 13 – OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

13.1 - Solicitar empenho dos materiais em momento oportuno e conveniente de acordo com as quantidades necessárias;
	 - Receber e conferir os materiais de acordo com as exigências do Edital;

13.4 – Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do bem e se estiver devidamente instalado, ressalvando os casos em que por falta de condições adequadas a contratada fique impossibilitada de concluir seus serviços;
13.5 – O documento fiscal deverá estar devidamente atestado e instruído com as certidões de regularidade fiscal entregues pelo licitante vencedor;
13.6 - Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos;

                                 

                                  Cuiabá, 27 de maio de 2021.
       
                                          REINALDO MARTINS TEIXEIRA    
                                            Chefe da Divisão Patrimonial
                                                   CPF: 912.088.821-04
  



NAIHANA DE PAULA FRANCO DAVOLI
Gestor Administrativo 
    CPF: 001.140.466-38




Visto:


WERMISON FERREIRA CÉSAR
Diretor do Departamento de Material e Patrimônio 
CPF: 594.369.721-72

