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TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20130093

PREÂMBULO

Termo de  Participação,  via  meio  eletrônico,  para  a  seleção  da  melhor  proposta  para  aquisição  por  
dispensa de licitação, nos termos do Decreto Estadual nº 28.397, do objeto relacionado no item “b” deste 
Preâmbulo.

a) Unidade Gestora:
Órgão: FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - NUTEC
Unidade: Unidade de Suprimento

b) Objeto: conforme especificação abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM CÓDIGO UNID QT
Aquisição dos livros discriminados abaixo:

01 Abastecimento de água para consumo humano 2 vols.
Autor: Leo Heller e Valter Lúcio de Pádua

unid 01

02 Água 
Autor: Mark Niemeyer

unid 01

03 Água – Métodos e Tecnologia de Tratamento
Autor: Carlos A. Richter

unid 01

04 Água na Indústria – Uso Racional e Reuso
Autor: José Carlos Mierzwa e Ivanildo Hespanhol

unid 01

05 Android para Desenvolvedores 2ª edição
Autor: Michel Lourenço da Silva e Lúcio Camilo Oliva Pereira

unid 01

06 Auditoria de Qualidade de obras Públicas
Autor: Carnot Leal Nogueira 

unid 01

07 Avaliação de Impacto Ambiental
Autor: Luis Enrique Sanchez

unid 01

08 Ciclo Ambiental da Água 2012
Autor: Dirceu D'Alkmin Telles

unid 01

09 Ciência Ambiental
Autor: G. Tyler Miller Jr.

unid 01

10 CMMI – Integração dos Modelos de Capacitação e Maturidade dos 
Sistemas
Autor: Ana Brasil Couto 

unid 01

11 Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos 
Autor: Marçal Justen Filho 

unid 01

12 Contratação Direta sem Licitação 9ª edição - 2011 
Autor: Jorge Ulisses Jacoby

unid 01

13 Corrosão de Materiais Metálicos e sua Caracterização
Autor: Enori Gernelli

unid 01

14 Curso de Direito Constitucional Positivo – 36ª edição 2013  
Autor: Jorge Afonso da Silva

unid 01

15 Curso de Direito do Trabalho 12ª edição 2013.
Autor: Mauríio Godinho Delgado

unid 01

16 Curso de Direito Processual Civil 5º volume
Autor: Fredier Didier Jr.

unid 01

17 Direito Administrativo 26ª edição 2013
Autor: Maria Sylvia Zanella Di Pietro

unid 01

18 Engenharia Ambiental – Conceitos, Tecnologia e Gestão - 2012
Autor: Davi Gasparini, Fernandes Cunha e Maria do Carmo Calijuri

unid 01

19 Engenharia Ambiental – Fundamentos, Sustentabilidade e Projeto - unid 01
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2012
Autor: James Rmihelcic e Julie Beth Zimmerman

20 Esgoto Sanitário – Coleta, Transporte, Tratamento e Reúso Agrícola
Autor: Ariovaldo Nuvolari

unid 01

21 Fundamentos da Gestão Ambiental
Autor: Alexandre Shigunov Neto, Lucila Maria de Souza Campos e 
Tatiana Shigunov

unid 01

22 Fundamentos de Engenharia de Alimentos – Coleção Ciência, 
tecnologia, Engenharia de Alimentos e Nutrição Vol. 06 - 2013
Autor: Maria Ângela de Almeida e Camila Gambini Pereira

unid 01

23 Fundamentos de Qualidade e Tratamento de Água – 3ª edição
Autor: Marcelo Libânio 

unid 01

24 Fundamentos de Resistência à Corrosão
Autor: Laerce de Paula Nunes

unid 01

25 Gestão Ambiental 
Autor: Academia Pearson

unid 01

26 Implantando a Governança de TI – Da estratégia de processos e 
serviços – 3ª edição
Autor: Agnaldo Aragon Fernandes e Vladimir Ferraz de Abreu 

unid 01

27 Informação Seletiva, Mediação e Tecnologia
Autor: Leonardo Fernandes Souto

unid 01

28 Introdução a Engenharia Ambiental 2ª edição
Autor: Bendito Braga, Ivanildo Hespanhol, João G. Lotufo, Conejo et al 

unid 01

29 Manual de Auditoria Ambiental 3ª edição
Autor: Emílio Lebre L Rovere 

unid 01

30 Manual de Medição de Vazão 
Autor: Gerard Jean Delmee

unid 01

31 Manual de Normalização de Trabalhos Técnicos, Científicos e Culturais 
Autor: Elisabeth Schneider Sa 

unid 01

32 Manual de Tecnologia Metal Mecânica  
Autor: Ulrich Fisher et al

unid 01

33 Manual de Transporte Vertical em Edifícios
Autor: Elevadores Atlas Schindler

unid 01

34 Meio Ambiente e Sustentabilidade - 2012
Autor: André Henrique Rosa, Leonardo F. Fraceto e Viviane Moschini - 
Carlos

unid 01

35 Meio Ambiente, Poluição e Reciclagem - 2ª edição - 2010
Autor: Eloisa Biasotto Mano, Elen Beatriz A. V. Pacheco e Cláudia Maria 
Chagas Bonelli.

unid 01

36 Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns.
Autor: Hubertus Colpaert

unid 01

37 Normalização, Certificação e Auditoria ambiental.
Autor: José Ricardo L.  Almeida

unid 01

38 Obras Públicas- Licitação, Contratação, Fiscalização e Utilização - 3ª 
Edição 2012
Autor: Claudio Sarian Altounian

unid 01

39 Pintura Industrial na Proteção Anticorrosiva – 4ª Edição 2012
Autor:Laerce de Paula Nunes e Alfredo Carlos O. Lobo

unid 01

40 Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 
Coleção Ambiental- 2012
Autor: Arnaldo Jardim, José Valverde e Consuelo Yoshida.

unid 01

41 Poluição das Águas – 2ª Edição
Autor: Luiz Roberto Magossi e Paulo Henrique Bonacella

unid 01

42 Processos Biológicos Avançados - 2011
Autor: Márcia Dezotti, Geraldo Lippel Sant'Anna Jr e João Paulo Bassin.

unid 01

43 Proteção Catódica - Técnica de Combate à Corrosão- 5ª Edição 2011 unid 01
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Autor: Aldo  Cordeiro Dutra e Laerce de Paula Nunes.
44 Química Ambiental – 2ª Edição

Autor:Thomas G. Spiro e William M. Stigliani
unid 01

45 Reúso da Água – Conceitos, Teorias e Práticas 2ª Edição
Autor: Dirceu D' Alkmin Teles e Regina Helena Pacca Guimarães Costa

unid 01

46 A Reutilização da Água – Mais uma chance para nós.
Autor: Luiz Augusto Rodrigues da Luz

unid 01

47 Servidores Linux – Guia Prático
Autor: Carlos E. Morimoto

unid 01

48 Soldagem- Processos e Metalurgia.
Autor:Emílio Wainer, Sérgio Duarte Brandi e Vanderley de Oliveira Melo.

unid 01

49 Tecnologia de Alimentos.
Autor: José Evangelista.

unid 01

50 Tecnologia de Alimentos – Princípios e Aplicações
Autor: Altanir Jaime Gava

unid 01

51 Tecnologia de Alimentos: Componentes dos Alimentos e Processos Vol. 
1
Autor: Juan A. Ordonez

unid 01

52 Tratado sobre Resíduos Sólidos - Gestão, Uso e Sustentabilidade - 
2013
Autor:Regina Mambeli Barros

unid 01

53 Tratamento Biológico de Efluentes -  Fundamentos e Aplicações.
Autor: Santanna Júnior e Geraldo Lippel

unid 01

54 Tratamento de Água: Tecnologia Atualizada
Autor: Carlos A. Ritcher e José M. de Azevedo Netto.

unid 01

55 Tratamento de Lodos de Estações de Tratamento de Água
Autor:Carlos A. Richter

unid 01

56 Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – Guia 
PMBOK – 4ª Edição 2012
Autor: Project Management Insitute

unid 01

57 Veículos Automotores – Identificação, Inspeção, Vistoria, Avaliação, 
Perícia e Recall
Autor: Hélio da Fonseca Cardoso.

unid 01

OBS-1: As empresas classificadas deverão apresentar os documentos abaixo discriminados, no prazo 
maximo de 24h (vinte e quatro):

1 –  As 06 certidões que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista da empresa;
2 - CRC devidamente atualizado;
3 - Dados e qualificação do representante legal da empresa;
4 - Atestado de capacidade técnica dos últimos três meses;
5 - Dados bancários do banco Bradesco, OBRIGATORIAMENTE, conforme item 7.1 deste Termo;
6 - Informar a marca dos produtos.
Contato: Socorro/ Valesca 
Fone: 3101.2441
Email: nucaf@nutec.ce.gov.br

c) Endereço eletrônico para Cotação Eletrônica: 
d) Data e período da fase de disputa: 03 a 04 de Setembro de 2013, às 16:00
e) Critério: menor preço, expresso em moeda corrente nacional com duas casas decimais
f) Regime de execução: entrega imediata, em parcela única

g) Prazo de entrega em dias corridos:  05 (cinco) dias

h) Local de entrega: Rua Prof. Rômulo Proença, s/n – Campus do Pici – Almoxarifado (Caetano)
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i) Forma de pagamento: Empenho
j) Condições de pagamento:  A vista. No preço ofertado estarão inclusos todos os custos, inclusive 

frete de entrega, impostos e taxas, etc.
k) Dotação Orçamentária: 31200006.19.573.070.19655.01.4495200.00.0.40

INFORMAÇÕES GERAIS

1 Das condições de participação
1.1 A participação efetiva do fornecedor interessado ficará condicionada a observância dos itens a 

seguir:
1.1.1 submeter-se às presentes exigências assim como as condições de contratação constantes 

no presente Termo de Participação;
1.1.2 concordar com as condições estabelecidas no Termo de Participação mediante utilização 

da chave e senha de acesso;
1.1.3 credenciar-se,  previamente,  junto ao provedor do Sistema, para obtenção da chave e  

senha de acesso ao sistema de Cotação Eletrônica;
1.1.4 acompanhar as operações no Sistema, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua 
desconexão com o Sistema;

1.1.5 responsabilizar-se  pelas  transações  que  forem efetuadas  em seu  nome,  no  Sistema, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive, os riscos inerentes ao 
uso indevido de sua senha de acesso.

1.1.6 o credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do 
fornecedor, ou do seu representante, e na presunção de sua capacidade técnica e jurídica, 
para participação no processo de Cotação Eletrônica.

1.1.7 a  utilização  da  senha  pessoal  de  que  trata  o  subitem  1.1.3  deste  item,  será  de 
responsabilidade exclusiva do fornecedor, incluindo qualquer transação efetuada por ele 
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema nem ao órgão promotor  
da Cotação Eletrônica responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

1.2 É vedada a participação de:
1.2.1 consórcios;
1.2.2 empresas impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública.

2. Da Cotação Eletrônica
2.1 A Cotação Eletrônica consiste no conjunto de procedimentos para aquisição de bens e de 

serviços comuns de pequeno valor, visando a seleção de proposta mais vantajosa, através 
da rede corporativa mundial de computadores, no endereço eletrônico constante na alínea 
“c” do Preâmbulo deste Termo de Participação observará o seguinte:
2.1.1 Este Termo de Participação permanecerá disponível para recepção de propostas 

por período nunca inferior a 24 (vinte e quatro) horas;
2.1.2 os  fornecedores  interessados  em participar  do  processo  de  Cotação  Eletrônica 

deverão enviar suas propostas de preço, utilizando, para tanto, exclusivamente, o 
sistema eletrônico,  sendo consideradas  inválidas  as  propostas  apresentadas  por 
quaisquer outros meios estranhos a este;

2.1.3 a  participação  na  Cotação  Eletrônica  dar-se-á,  exclusivamente,  após  a 
identificação  do  usuário  e  da  respectiva  senha  privativa  do  fornecedor  e 
subsequente  encaminhamento,  por  meio  do Sistema,  de  proposta  de  preço,  no 
período previsto preâmbulo deste Termo de Participação;
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2.1.4 as propostas de preços deverão ser registradas, em moeda corrente nacional, para a 
quantidade total de cada bem, com validade de 30 (trinta) dias;

2.1.5 durante o prazo estabelecido para o recebimento das propostas,  o menor valor 
ofertado estará sempre disponível para conhecimento público em tempo real;

3. Da divulgação do vencedor
3.1 O fornecedor melhor classificado será considerado vencedor, devendo, para efeitos de conclusão 

do  processo,  ser  verificada,  pelo  órgão  promotor  da  Cotação  Eletrônica,  a  condição  de 
regularidade fiscal do participante, com a apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS 
e o Certificado de Regularidade do FGTS bem como a regularidade perante a Fazenda Estadual  
do Governo do Estado do Ceará, inclusive quanto ao disposto na Lei Estadual nº 13.623, de 
15.07.2005, e perante a Fazenda Municipal, quando for o caso.

3.2 O resultado da Cotação Eletrônica ficará disponível à consulta pública no endereço eletrônico 
indicado no Preâmbulo deste Termo de Participação.

4. Da contratação
4.1 A contratação será formalizada pela emissão de Nota de Empenho que será comunicada ao  

fornecedor vencedor.
4.2 No caso de item integrante de Ata de Registro de Preços, a contratação só poderá ser realizada  

quando a proposta vencedora for inferior ao preço registrado vigente, em conformidade com o 
Decreto Estadual nº 28.087/06.

4.3 Considerar-se-á efetivamente celebrada a contratação a partir da data da retirada da Nota de 
Empenho pelo fornecedor, dando início à contagem, a partir dessa data, do prazo de entrega do  
objeto contratado, registrado durante o envio de propostas.

5. Do prazo e local de entrega
5.1 O objeto contratado deverá ser entregue no local assinalado, na alínea "h" do Preâmbulo, sem 

qualquer modificação de suas especificações e da marca indicada na proposta.
5.2 A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de entrega definido pelo fornecedor durante o envio  

da proposta, que não poderá ser superior ao prazo assinalado na alínea “g” do preâmbulo deste  
Termo de Participação.

6. Das sanções
6.1 Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento 

total  da  obrigação  assumida,  consoante  o  estabelecido  no  artigo  81  da  Lei  nº  8.666/1993,  
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

6.2 O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento estará 
sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da  
Ordem de Compra ou de Serviço ou da Nota de Empenho.

6.3 Se a  Contratada inadimplir  as obrigações  assumidas,  no todo ou em parte,  ficará  sujeita  às 
sanções previstas  nos  artigos  86 e  87 da Lei  nº  8.666/1993,  e  ao pagamento de multa  nos 
seguintes termos:

6.3.1 pelo atraso na entrega do material ou serviço em relação ao prazo estipulado: 1% 
(um por cento) do valor do bem não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% 
(dez por cento) do valor do bem;

6.3.2 pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material ou serviço,  
caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 
10% (dez por cento) do valor do bem;
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6.3.3 pela demora em substituir o material ou serviço rejeitado, a contar do segundo dia da 
data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado, por 
dia decorrido;

6.3.4 pela recusa da Contratada em substituir o material ou serviço rejeitado, entendendo-
se como recusa a substituição não efetivada nos 05 (cinco) dias que se seguirem à  
data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material ou serviço rejeitado;

6.3.5 pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Participação ou 
no instrumento convocatório e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por 
cento) do valor contratado, para cada evento. 

6.4 As multas estabelecidas no item 6.3 podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o  
seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos  
cabíveis.

6.4.1 As  importâncias  relativas  a  multas  serão  descontadas  do  pagamento  porventura 
devido à contratada, ou efetuada a sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa 
do Estado, ou por qualquer forma prevista em lei. 

6.5 A Contratada estará obrigada a efetuar, a qualquer tempo, a substituição do material ou serviço 
rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações  
constantes do Termo de Participação, independentemente da quantidade rejeitada.

7. Do pagamento ou liquidação financeira
7.1 O pagamento  será  efetuado,  no prazo  máximo de 10 (dez)  dias  úteis,  contados  a  partir  da 

apresentação na Nota Fiscal/Fatura e as 06 (seis) certidões que comprovam a regularidade fiscal 
da empresa, com o devido atestado de recebimento do objeto, ou da data da entrega efetiva se 
ocorrer atraso, mediante crédito em conta corrente do fornecedor, obrigatoriamente no Banco 
BRADESCO,  indicada  na  ocasião  do  envio  da  primeira  proposta,  desde  que  cumpridas  as 
disposições estabelecidas para o recebimento do objeto.

7.2 Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão da Nota de Correção. Esse intervalo  
de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.

8. Das informações e casos omissos
8.1 Informações poderão ser  obtidas no Órgão promotor  da Cotação Eletrônica,  a  partir  da  sua 

divulgação, sendo resolvidos os casos omissos pela Secretaria do Planejamento e Gestão. 

9. Do foro
9.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da compra dele originada será 

competente o Foro da Comarca da Capital do Estado do Ceará.
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