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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Tenno de Referência compor o edital do Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de ventilador escolar em atendimento às 
entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de 
acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste Termo de 
Referência.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Para efeito deste Termo de Referência, têm-se as seguintes definições:
2.1.1. Órgão Gerenciador: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços, incluindo a 
regulamentação e a execução do pregão eletrônico, bem como pelo gerenciamento da(s) ata(s) 
de registro de preços dele decorrente(s).
2.1.2. Fornecedor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, nacional ou 
estrangeira, que desenvolva atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços e que sejam beneficiários de atas de registro de preços ou contratos 
junto à Administração Pública, decorrentes do certame objeto deste Termo de Referência.
2.1.3. Órgão Participante de Compra Nacional: Órgão ou entidade da administração 
pública dos estados, Distrito Federal e municípios que, em razão de participação em programa 
ou projeto federal, é contemplado no Registro de Preços, independente de manifestação 
formal;

2.1.3.1. Para efeitos deste Termo de Referência, são órgãos participantes de 
compra nacional os estados, o Distrito Federal e os municípios, nos termos do 
Decreto n.° 7.892/2013 e da Resolução CD/FNDE n.° 20/2014, considerando, ainda, 
a abrangência regional contida na Tabela 1 deste Termo de Referência.

2.1.4. Órgão Não Participante: Órgão ou entidade da administração pública que, não 
tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
estabelecidos por meio do Decreto n.° 7.892/13 e as normas e critérios dos programas e/ou 
projetos específicos para atendimento às redes de ensino, se for o caso, faz adesão à Ata de 
Registro de Preços, precedida da manifestação de anuência do órgão gerenciador e da 
aceitação de fornecimento por parte do fornecedor beneficiário da Ata.

2.1.4.1. A possibilidade de órgãos não participantes aderirem à ata de registro 
de preços justifica-se objetivando atender a demandas de entes não abarcados na 
categorização expressa no item n.° 2.1.3., mas que tenham a necessidade de 
utilização, para fins educacionais, dos produtos licitados.

2.1.5. Compra Nacional: Compra ou contratação de bens e serviços, em que o Órgão 
Gerenciador conduz os procedimentos para Registro de Preços destinado à execução 
descentralizada de programa ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda pelos 
entes federados beneficiados;
2.1.6. Organismo de Certificação de Produtos -  OCP: São organismos acreditados pelo 
INMETRO que conduzem e concedem a certificação de conformidade de produtos, nas áreas
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voluntária e compulsória, com base em normas nacionais, regionais e internacionais ou 
regulamentos técnicos.
2.1.7. Contratante: Órgão/entidade da Administração Pública no nível federal, estadual, 
distrital ou municipal que venha a fonnalizar contrato com fornecedor registrado em ata de 
registro de preços decorrente do certame objeto deste Termo de Referência, na condição de 
órgão participante de compra nacional, de órgão participante ou de órgão não participante.
2.1.8. Contratado: pessoa jurídica detentora de ata de registro de preços decorrente do 
certame objeto deste Termo de Referência que venha a firmar Contrato com órgão/entidade da 
Administração Pública, observadas todas as condições, requisitos e obrigações estipulados 
pelo Órgão Gerenciador no Edital e seus anexos.

3. ITENS/PRODUTOS E QUANTITATIVOS A SEREM REGISTRADOS

3.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços de Ventilador 
escolar, nas quantidades totais estimadas, com vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da 
Ata de Registro de Preço, conforme Tabela 1 do item 3.2.
3.2. Para efeito de julgamento dos preços no Pregão Eletrônico, o critério deverá ser “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, obtidos pelo fracionamento geográfico do país, conforme abrangência, 
composições e quantidades estimadas, definidas na Tabela 1.

Tabela 1 -  Composição dos Grupos/Itens e Quantidades estimadas

I te m R e g iã o  d e  a b ra n g ê n c ia D esc rição Q u a n t.  E s tim a d a
U n id a d e  de 

M e d id a

1 Centro-Oeste, Sudeste e Sul Ventilador Escolar 6 8 .6 1 0 UND

2 Norte e Nordeste Ventilador Escolar 8 7 .2 5 7 UND

3.3. Após o julgamento dos preços no Pregão Eletrônico, a utilização da Ata de Registro de 
Preços, assim como eventuais solicitações de adesão por órgãos não participantes, serão realizadas 
por ITEM, respeitada a abrangência geográfica e o quantitativo do item/produto definido para cada 
grupo/item.

3.3.1. As quantidades totais estimadas constantes da Tabela 1 representam, por item, o 
limite de contratação por parte dos órgãos participantes de compra nacional, uma vez 
que é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § Io do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, 
conforme disposto no art. 12, §1°, do Decreto n.° 7.892/13.

3.4. Inicialmente, não há previsão de aquisição imediata por parte do Órgão Gerenciador.
3.5. As aquisições ou contratações adicionais por parte de órgãos não participantes, na fonna do 
art. 22 do Decreto n.° 7.892/13, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos previstos na Tabela 1 do item 3.2, por item, assim como a totalidade das adesões não 
poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS A SEREM REGISTRADOS
4.1. As informações, especificações técnicas e o Controle de Qualidade do Ventilador escolar estão 
descritos nos Cadernos de Informações Técnicas -  Encarte B do Termo de Referência, 
disponíveis no site http://www.comprasnet.gov.br. conforme segue:

SERVIÇO rÚBLiC'0 iwUttCiPAi. 
PR0CE5SQ: OlOÍopWQlf jaaQ(3
IMcy |  igsrT
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Caderno de Informações Técnicas -  Ventilador Escolar
4.2. Em caso de eventuais divergências de especificações técnicas entre o edital e o Comprasnet, 
deverão prevalecer as especificações do edital.

5. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO

5.1 Os ventiladores escolares descritos neste Termo deverão ser entregues à CONTRATANTE 
no (s) centro(s) de distribuição por ela indicado (s).

5.1.1 Para efeitos desta licitação, consideram-se como “centro de distribuição” os locais 
de entrega a serem indicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA para fins de 
recebimento das encomendas para posterior distribuição às escolas da sua rede de 
ensino.

5.1.2 A quantidade de centros de distribuição por órgão CONTRATANTE estará limitada 
ao número de regionais (subsecretárias, superintendências ou equivalentes) da 
Secretaria de Educação do respectivo ente contratante.

5.1.3 A ampliação do número de endereços de entrega em relação à regra contida neste 
item poderá ser pactuada com a CONTRATADA, desde que não haja acréscimos no 
valor dos ventiladores escolares.

5.2 Os ventiladores escolares descritos neste Termo deverão ser entregues à CONTRATANTE 
em prazos diferenciados, de acordo com a quantidade contratada e localização geográfica, conforme 
especificado abaixo. O início do prazo será contado a partir da assinatura do instrumento contratual, 
da disponibilização do (s) endereço(s) de entrega e informação de voltagem dos aparelhos pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

REGIÕES NORTE E NORDESTE

Até 40 unidades de cada item Até 60 dias

De 41 a 60 unidades de cada item Até 100 dias

Acima de 61 unidades de cada item Até 130 dias

REGIÕES CENTRO-OESTE SUL E SUDESTE

Até 40 unidades de cada item Até 45 dias

De 41 a 60 unidades de cada item Até 60 dias

Acima de 61 unidades de cada item Até 100 dias

5.3. Os ventiladores deverão ser entregues no(s) endereço(s) informado(s) pela CONTRATANTE 
(centro(s) de distribuição), dentro do prazo definido no item 5.2.

5.3.1. O escopo desta licitação não abrange a instalação dos equipamentos. Caso seja 
identificada a necessidade de instalação, essa ocorrerá por conta da própria 
CONTRATANTE.

5.4. O transporte e a entrega dos ventiladores objeto deste Termo são de responsabilidade da
FNDE | Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília -  DF. CEP: 70.070-929. Telefone: 2022- 
4117/4169. E-mail: compc@fnde.gov.br. UASG: 153173.

21

mailto:compc@fnde.gov.br


FADE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Diretoria de Administração
Coordenação-G eral de Mercado, Qualidade e Compras

CONTRATADA e deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços dos destinatários a 
serem fornecidos à CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasião da firmatura do 
instrumento contratual.

5.5. Os ventiladores serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, acompanha
dos da devida Nota Fiscal/Fatura, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por ser
vidor responsável, o qual assinará o canhoto da Nota Fiscal/Fatura e emitirá o Termo de Recebi
mento Provisório, conforme encarte Al do Anexo III -  Minuta do Contrato. Nessa etapa de recebi
mento será verificada tão somente a conformidade do bem entregue com o descrito no documento 
que o acompanha.

5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica
ções constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, à custa da CONTRATADA -  Encarte A3 da mi
nuta de contrato — Modelo de Termo de Recusa do objeto.

5.6.1, Caso a substituição/reparação dos ventiladores não ocorra no prazo determinado, 
estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das san
ções previstas neste termo.

5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do re
cebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente acei
tação mediante termo circunstanciado assinado pela CONTRATANTE - Encarte A2 -  Modelo de 
Termo de Recebimento Definitivo, do Anexo III -  Minuta de Contrato.

5.8. 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.

5.8.1. Para efeitos do descrito no item anterior, a CONTRATADA deverá comunicar a 
proximidade do fim do prazo para recebimento definitivo à CONTRANTE nos últimos 15 (quinze) 
dias anteriores à sua exaustão.

5.9. O aceite dos ventiladores pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil nem a 
ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos ventiladores ou 
disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos, 
verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação 
pertinente.

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes de compra nacional 

definidos no item 2.1., ou os órgãos não-participantes (esses últimos por meio de adesão).

6.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços (órgãos não participantes), 
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse 
junto ao FNDE, desde que devidamente comprovada a vantajosidade da adesão, respeitado o 
limite contido no §3° e §4° - A do art. 22 do Decreto n° 7.892/2013 e no item 3.5 deste Termo de 
Referência.”

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de solicitação de adesão 
de órgãos não participantes, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes de compra 
nacional, respeitado o disposto no §3° e §4° do art. 22 do Decreto 7.892/2013 e no item 3.5 
deste Termo de Referência.
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6.3.1. O fornecedor fica proibido de firmar contratos decorrentes da ata de registro 
de preços sem o conhecimento e prévia autorização, quando for o caso, do Órgão 
Gerenciador.

6.4. Os atos de controle, administração e gerenciamento da utilização das atas de registro de 
preços, de competência do FNDE, na condição de Órgão Gerenciador, bem como os 
procedimentos operacionais prévios à formalização da contratação entre o órgão/entidade 
contratante e o fornecedor contratado, serão realizados por meio do Sistema de Gerenciamento 
de Atas de Registro de Preços -  SIGARPWEB (www.fnde.gov.br/sigarpweb), cujas instruções 
de acesso, uso e controle serão fornecidos pelo FNDE ao fornecedor na ocasião da assinatura da 
ata.

6.4.1. O fornecedor registrado firmará Termo de Ciência e Responsabilidade (Encarte B da Ata de 
Registro de Preços) de utilização do SIGARPWEB para a execução das ações que lhe 
competem no âmbito das contratações decorrentes da utilização e/ou da adesão às atas de 
registro de preços.

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

7.1.2. Não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justi
ficativa aceitável;

7.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àque
les praticados no mercado; ou

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 
1993, ou no art. 7o da Lei n° 10.520, de 2002.

7.2.0 cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.4 do item 
7.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.

7.3.0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus
tificados:

7.3.1. por razão de interesse público; ou

7.3.2. a pedido do fornecedor.

8. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA

8.1.Será incluído na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requi
sitos previstos no art. 3o da Lei n° 8.666/1993.

8.2.A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata será respeitada nas contratações.

8.3.0 registro a que se refere o item 8.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso 
de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos 
arts. 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

FNDE | Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília -  DF. CEP: 70.070-929. Telefone: 2022-
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7.1.0 registro do fornecedor será cancelado quando:
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8.4.Se houver mais de um licitante na situação que trata o item 8.1, serão classificados segundo a 
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

8.5.A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada, nas hipóteses 
de descumprimento do item 14.1 do Edital e quando houver a necessidade de contratação de 
fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

8.6.0 anexo que trata item 8.1 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conte
rá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do 
licitante vencedor do certame.

8.7.0s fornecedores registrados no cadastro reserva deverão cumprir com os mesmos requisitos da 
primeira etapa do controle de qualidade previstos no Caderno de Informações Técnicas - CIT, 
inclusive no tocante ao prazo de entrega de documentos e amostras, que passará a contar após a 
publicação da ata de registro de preços e a partir da comunicação formal do FNDE.

8.8. Os fornecedores registrados no cadastro reserva que não cumprirem com os procedimentos 
acima descritos terão o seu registro no cadastro de reserva tomados sem efeitos para todos os 
fins.

8.8.1. Poderão ser dispensados desses procedimentos o fornecedor que já  tiver obtido a 
aprovação do mesmo produto, mas de região distinta, na primeira etapa do controle do pre
gão eletrônico.

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Compete ao Órgão Gerenciador:

9.1.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços -  
SRP;

9.1.2. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços;

9.1.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solici
tado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à 
ordem de classificação e aos quantitativos de contratação definidos, bem como praticar atos 
de gestão do SIGARPWEB;

9.1.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

9.1.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descum
primento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em rela
ção às suas próprias contratações;

9.1.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados;

9.1.7. Registrar no Portal de Compras os preços registrados com indicação dos fornecedores;

9.1.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata nas contratações 
dela decorrentes;

9.2. Compete aos Órgãos participantes de compra nacional e aos Órgãos não participantes:
9.2.1. Utilizar o Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preço - SIGARPWEB, 
para realizar solicitação de utilização ou de adesão às atas de registro de preços, bem como 
para acompanhar o status das solicitações efetuadas.
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9.2.2. Contratar os ventiladores, obedecendo ao quantitativo solicitado, por meio de instru
mento contratual hábil, após o deferimento da solicitação no SIGARPWEB, respeitada a va
lidade da ata de registro de preços e o prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de de
ferimento do pedido de adesão, para os órgãos não participantes.

9.3.Compete aos Órgãos participantes de compra nacional e Órgãos não participantes, na qua
lidade de CONTRATANTE:

9.3.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obri
gações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contradi
tório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas pró
prias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

9.3.2. Disponibilizar à CONTRATADA a lista de endereços de entrega e informação da 
voltagem dos ventiladores, considerando o disposto no item n° 5 deste Termo de Referência.

9.3.3. Responsabilizar-se pela guarda dos ventiladores entregues pela CONTRATADA nos 
centros de distribuição, bem como pelo seu envio às escolas da sua rede educacional.

9.3.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no instrumen
to contratual;

9.3.5. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do ventilador escolar, 
sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

9.3.6. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto do ins
trumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as espe
cificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.3.7. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções adminis
trativas.

9.3.8. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à 
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma 
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

9.4. Compete à CONTRATADA/ ao Fornecedor:
9.4.9. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento 
dos encargos que lhe são confiados;

9.4.10. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela decor
rente;

9.4.11. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições 
contidas no Termo de Referência, no edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive no que 
se refere ao cumprimento das regras do controle de qualidade e quanto ao compromisso de 
fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras dos órgãos 
participantes de compra nacional;

9.4.12. Entregar os ventiladores no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições descritas no 
Termo de Referência -  Anexo I, do Edital;

9.4.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do 
objeto do edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resul
tantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;
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9.4.14. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE, 
a usuários beneficiários dos produtos fornecidos, ou a terceiros, em razão de ação ou omis
são dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita, inclusive no que se refere às disposições do Esta
tuto da Criança e do Adolescente (Lei n.° 8.069/1990), quando for o caso e no que couber;

9.4.15. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, 
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

9.4.16. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
edital e seus Anexos;

9.4.17. Informar ao Órgão Gerenciador ou à CONTRATANTE, conforme o caso, a ocorrên
cia de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento.

9.4.18. Contratar, às suas expensas, (OCP, Laboratórios ou outros) para realização da etapa 
do Controle de Qualidade;

9.4.19. Apresentar declaração expressa, autorizando (OCP, Laboratórios ou outros) a prestar 
informações diretamente ao FNDE quanto ao andamento da análise realizada durante todo o 
processo de controle de qualidade descrito no Caderno de Informações Técnicas;

9.4.20. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA 
cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação obje
tos do presente Termo, no que couber;

9.4.21. Assinar e cumprir, na forma disposta na Ata de Registro de Preços, conforme minuta 
anexa ao Edital, o Termo de Ciência e Responsabilidade quanto à obrigação de utilizar o 
Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preço -  SIGARPWEB para a execução 
das ações que lhe competem, no âmbito das contratações decorrentes da utilização e/ou da 
adesão às atas de registro de preços, bem como quanto ao cumprimento das regras estabele
cidas para o processo de controle de qualidade dos itens produzidos e entregues em atendi
mento aos contratos firmados.

9.4.22. Encaminhar laudos e prestar as informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador no 
prazo estabelecido, inclusive quanto ao planejamento da produção e ao atendimento aos 
contratos decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a 
Ia via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega.

10.1.1. A comprovação da entrega se dará por meio do Termo de Recebimento
Provisório dos Ventiladores Escolares, conforme modelo constante do ENCARTE A l do 
Anexo III -  Minuta de Contrato, a ser assinado por representante da CONTRATANTE no 
momento da entrega.

10.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias, contado 
após o cumprimento de todas as etapas a seguir: apresentação da cobrança prevista no item 10.1; 
atesto do recebimento definitivo do produto pelo fiscal previsto no item 5.7; e aprovação da do
cumentação comprobatória pelo setor responsável pela gestão do Contrato, uma vez que tenham 
sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos no Contrato, neste Termo de Refe
rência e seus Encartes.
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10.3. Qualquer dos documentos citados no item 10.1, acima, que apresentar incorreção será de
volvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a 
contar da reapresentação devidamente corrigida.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com a(s) CON
TRATADA^) serão feitos por servidores designados por Portaria, em conformidade com o dis
posto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATANTE.

11.2. Os fiscais do Contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto 
dos bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de controle e checagem, lista de 
verificação que venha a ser disponibilizada pelo FNDE como instrumento administrativo auxili
ar do processo de controle de qualidade, no âmbito da assistência técnica a que se refere a Lei 
n.° 5.537/1968.

11.2.1. As listas de verificação devidamente preenchidas, assim como outros docu
mentos comprobatórios de eventuais não conformidades identificadas nos produtos, pode
rão ser anexadas ao Termo de Recusa do Objeto -  Encarte A3 do Anexo III -  Minuta de 
Contrato, para fins de notificação ao fornecedor para correção e/ou substituição dos produ
tos defeituosos, na forma prevista no item 5.6.

11.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por 
meio de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste 
Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir 
ao agente técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica, montadora ou 
distribuidora, conforme o caso.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções administrativas cabíveis, relativas ao descumprimento do procedimento licitató- 
rio, bem como das obrigações decorrentes da assinatura da Ata de Registro de Preços e do(s) 
respectivos Contratos serão fixadas pelo Edital e pelas respectivas minutas da Ata de Registro 
de Preços e Contrato Administrativo, anexas àquele.

13. DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A CONTRATANTE firmará ajuste com a CONTRATADA por meio de Termo de Contrato, 
conforme minuta anexa ao edital, no qual constarão as condições e obrigações das partes.

13.2. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura.

13.3. Para os contratos com mais de 40 (quarenta) unidades do produto, a CONTRATADA fica 
obrigada a prestar, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, garantia pela 
modalidade de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública/seguro garantia/fiança bancária no 
valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, visando garantir o cumprimento integral de 
todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a 
ser aplicadas.

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1. Na fase de classificação do Pregão Eletrônico, a empresa melhor classificada, por MENOR 
PREÇO POR ITEM deverá apresentar, após solicitação do Pregoeiro, proposta de preço con
forme Encarte A deste Termo de Referência.
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14.2. Para efeito de referência dos preços, na fase de aceitação da proposta do Pregão Eletrônico, 
o pregoeiro irá analisar os valores individuais dos Itens/produtos constantes da Planilha de Pre
ços, conforme modelo Encarte A.

14.3. Para efeito da apresentação da proposta conforme modelo Encarte A, o valor do frete deverá 
estar embutido no preço total e deverá ser levada em consideração a expectativa de produção 
conforme estimativa constante do Termo de Referência.

14.4. O valor relativo à contratação do OCP ou Laboratório para verificação da conformidade 
também deverá estar embutido no preço apresentado.

14.5. Deverá ser apresentado atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante execu
tou fornecimento de produtos compatível(eis), em características, prazos e quantidades com o 
objeto da presente licitação, sendo que as quantidades deverão ser de, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) dos objetos do presente Termo de Referência.

14.6. Os modelos de Documentos de Recebimento do Objeto constantes do Encarte A da Minuta 
do Contrato poderão ser substituídos por instrumentos equivalentes por parte dos órgãos contra
tantes, desde que assegurem a sua função de atestar o recebimento ou recusa justificada do obje
to, e desde que não implique me prejuízo para a Contratante ou mesmo a Contratada.

dadão que, ainda que garantido constitucionalmente, requer uma série de elementos estruturais, tais 
como professores qualificados e motivados, direção escolar atuante e infraestrutura escolar adequa

Sabidamente, o Brasil ainda possui unidades escolares em condições precárias para oferta do 
serviço educacional. A melhoria da infraestrutura é condição necessária para o acolhimento do alu- 
nado em condições salubres que, verdadeiramente, facilitem o desenvolvimento de suas potenciali
dades e contribuam para o aprendizado.

Para aprimorar as condições materiais das escolas públicas brasileiras, visando o aperfeiço
amento dos indicadores educacionais e a redução da evasão escolar, o Ministério da Educação- 
MEC tem criado uma série de ações que visam a disponibilizar ambientes escolares adequados às 
necessidades dos estudantes, dentre elas, a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares 
no país.

Devido à diversidade climática, nas regiões mais quentes do Brasil, sobretudo nos casos do 
Norte e do Nordeste, as altas temperaturas podem dificultar a capacidade de concentração e apren
dizado dos alunos, além da própria condição de trabalho do professor, razão pela qual a disponibili- 
zação de equipamentos que propiciem um maior conforto térmico faz-se necessária e merecedora 
das atenções do FNDE e do MEC.

Para execução das ações do Plano Articulado de Ações (PAR) e melhorar o atendimento de 
demandas como essa, foi editada a Lei Ordinária n° 12.395/2012. O PAR é uma ferramenta de pla
nejamento educacional multidimensional e plurianual, que possibilita aos gestores educacionais 
diagnosticarem a realidade educacional local, identificar demandas e construir um plano de ações 
para execução de metas de qualidade para a educação básica, visando a melhoria dos indicadores 
educacionais.

Para pactuação das ações do governo Federal com os entes federativos no PAR, o FNDE

15. DA JUSTIFICATIVA

O acesso de todas as crianças e jovens à escola de qualidade é um direito fundamental do ci

da.
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passa a utilizar, então, o Termo de Compromisso, previsto na referida lei, por meio do qual são rea
lizadas as transferências diretas, considerando as seguintes dimensões do Plano: Gestão Educacio
nal; Formação de Profissionais de Educação; Práticas Pedagógicas e Avaliação; e, Infraestrutura e 
Recursos Pedagógicos. A assistência financeira do FNDE para a aquisição dos ventiladores está 
situada, assim, na quarta dimensão do PAR.

O processo para aquisição dos ventiladores insere-se na estratégia do Registro de Preços Na
cional -  RPN do FNDE, que consiste em uma ferramenta administrativa baseada em um arranjo 
institucional entre agentes públicos e privados que permite ao governo federal, valendo-se da sua 
capacidade técnica e poder de barganha junto ao mercado, realizar um único processo licitatório 
para atendimento da demanda nacional por bens e serviços voltados para a Educação Pública.

O gerenciamento das atas de Registro de Preços é realizado pelo Sistema de Gerenciamento 
de Registro de Preços (SIGARP), assegurando maior transparência na aquisição dos produtos pelos 
entes, visto que, após a pactuação das ações com a validação do Termo de Compromisso no SIMEC 
pelo prefeito municipal ou Secretário Estadual de Educação, a solicitação de adesão à ata é feita de 
maneira integrada entre os sistemas.

O objeto deste Registro de Preços será realizado de forma regionalizada para que os equi
pamentos possam ser precificados de acordo com as peculiaridades das regiões brasileiras. Para essa 
composição regional foi utilizada como critério a proximidade das áreas geográficas, possibilitando 
certa equidade nas quantidades demandadas para cada região sem prejudicar o ganho da aquisição 
em escala. Ademais, devido às similaridades geográficas e climáticas, optou-se por reunir em um 
mesmo grupo os estados das regiões Norte e Nordeste e no outro os das regiões Centro Oeste, Sul e 
Sudeste.

Os quantitativos previstos foram obtidos a partir da demanda registrada pelos órgãos muni
cipais e estaduais de educação no Plano de Ações Articuladas - PAR e do Sistema Integrado de Mo
nitoramento e Controle do Ministério da Educação - SIMEC. A demanda prevista neste documento 
visa atender a todas as regiões do país. Nesse sentido, a Administração optou por registrar a deman
da residual do ciclo anterior do PAR, considerando haver termos de compromisso celebrados, bem 
como recursos empenhados e transferidos para aquisição dos objetos.

Por fim, pelo fato de o objeto deste registro de preços ser caracterizado como “bem co
mum”, nos termos da Lei n.° 10.520/2002 e do art. 2o, I, da Resolução CD/FNDE n°. 20, de 3 de 
outubro de 2014, recomenda-se que seja adotada a modalidade pregão, preferencialmente na forma 
eletrônica.

O enquadramento do objeto como “bem comum” justifica-se pelo fato de se tratar da aqui
sição de bens cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido por meio de 
especificações usuais de mercado, conforme descrito neste Termo de Referência, permitindo que os 
bens sejam comparáveis entre si, de modo que a competição poderá se basear unicamente nos pre
ços que serão propostos pelos licitantes.

Por fim, consta dos autos do processo administrativo as razões para a não aplicação do Inciso III do 
art. 48 da Lei Complementar n° 123/06, baseado no Inciso III do art. 49 da mesma Lei 
Complementar.
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16. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
16.1. O valor estimado para o presente Registro de Preço é de R$ 22.831.398,16 ( Vinte e dois 

milhões, oitocentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), 
sendo o valor unitário para cada item R$ 146,48 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos).

16.2. A pesquisa de preços foi realizada mediante os seguintes parâmetros: Painel de Preços, 
atualização do melhor lance obtido no PE 04/2015 e pesquisa com fornecedores, em 
conformidade ao art 2o inc I e IV e §2° da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2014. O 
preço de referência foi auferido a partir da mediana de todos os preços coletados, 
correspondendo, na prática aos preços coletados no Banco de Preços do Governo Federal.

Júlio Cezar da Câmara Ribeiro Viana

Diretor de Gestão, Articulação e Projetos educacionais - Substituto.
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