
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO 

Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split e acessórios.

1.1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

(R$)

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
(R$)

1

Condicionador de ar tipo
split hi-wall 12.000 btus,
eletrônico com controle

remoto digital das
funções, deve possuir selo

Procel, 220V.

2 Unidade 1.911,65 3.823,30

2

Condicionador de ar tipo
split hi-wall 24.000 btus,
eletrônico com controle

remoto digital das
funções, deve possuir selo

Procel, 220V.

1 Unidade 3.116,32 3.116,32

3

Placa de gesso para
fechamento de caixa de ar
condicionado tipo janela,

com dimensões
aproximadas de 60cm

(largura) e 40cm (altura).

1 Unidade 55,00 55,00

4
Suporte para
condensadora

1 Par 72,00 72,00

TOTAL (R$) 7.066,62
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2 - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do fornecimento será feita por servidor do  Conselho Regional de Enfermagem de

Sergipe (Coren/SE), devidamente credenciado, designado junto à contratada, com autoridade para

exercer, em nome do contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização

dos serviços prestados pela empresa contratada. 

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a precária situação dos aparelhos localizados nos setores Dívida Ativa, Departamento

de Gestão e Procuradoria Jurídica, faz-se necessária a substituição, dado o custo de manutenção

corretiva não representar medida eficiente. 

Salientamos que, em virtude do valor médio estimado ser inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), e

diante  da  alta  temperatura  ambiente,  gerando  desconforto  nos  setores  citados,  solicitamos

autorização para realização de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24. inciso II da Lei nº

8.666/93.

4  - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

I - assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde se fizerem

necessários para a entrega dos produtos; 

II - acompanhar e fiscalizar, sob a responsabilidade do Departamento de Gestão do Coren/SE, a

execução dos serviços; 

III -  anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
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contratados,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  faltas  ou  irregularidades

observadas; 

IV - efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido na Lei nº 8.666/93 e

legislações correlatas;

V –  emitir  atestados  de  capacidade  técnica,  quando  os  serviços  prestados  forem devidamente

executados e sua conformidade for atestada.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

I – fornecer e instalar o objeto deste Termo de Referência em estrito acordo com as disposições

exigidas e discriminadas em Proposta Comercial;

II - manter, durante todo o fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação; 

III - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à

fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

IV - responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes

da execução do Contrato; 

V - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com o CONTRATANTE, sem

sua prévia e expressa anuência; 

VI - não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total  ou parcial,  bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 

VII - observar os critérios de sustentabilidade nas contratações públicas;

VIII – fornecer e instalar os equipamentos e acessórios com garantia mínima junto ao fabricante de

12 (doze) meses.

IX – Remover os aparelhos atualmente instalados, depositando-os em local na sede do Coren/SE a
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ser indicado pelo Departamento de Gestão.

6 –  DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO DO LOCAL PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO

Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, situado na Av. Hermes Fontes, 931/941,

Bairro Salgado Filho – Aracaju/SE – CEP 49.020-550

PRAZO: 15 (quinze) dias

7 – DO VALOR ESTIMADO PARA O FORNECIMENTO

O valor total estimado calculado pelo Coren/SE para o fornecimento objeto do presente Termo de

Referência é de R$ 7.066,62 (sete mil, sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Aracaju/SE, 25 de fevereiro de 2016

MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO

Chefe do Departamento de Gestão

Coren/SE
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