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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Aquisição de material de consumo (papel A4). 

 

2 - JUSTIFICATIVA DO PEDIDO 

A contratação objeto deste Termo de Referência se faz em decorrência do resultado 

fracassado para o item nº 50 do Pregão Eletrônico nº 14/2017-SRP e da urgente 

necessidade de reposição dos estoques do material. 

A reapresentação do Termo de Referência, se faz necessária pelo ajuste no valor 

estimado do item de R$ 16,98 para R$ 19,86, conforme resultado, que restou 

fracassado, da Cotação Eletrônica nº 01/2017 e ARP da Superintendência Federal de 

Agricultura de Sergipe, em anexo. 

 

3 - DA VIGÊNCIA 

3.1 –O fornecimento será após a emissão da ordem de fornecimento. 

 

4 - DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

4.1 – Serão adquiridos os materiais descritos e especificados na planilha 

Item Descrição Unidade Quant. Total 
Valor unitário 
Estimado (R$) 

Valor Total  
Estimado(R$) 

1 
PAPEL A4, PAPEL 

ALCALINO, 75 
G/M², BRANCA 

Resma 200 19,86 3.972,00 

 

A previsão para a primeira aquisição de parte dos materiais a serem licitados é de, no 

máximo, 5 (CINCO) dias após a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no 

Diário Oficial da União; 
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a) Os produtos ofertados deverão possuir os devidos registros nos órgãos 

competentes (ANVISA, INMETRO, PROCON, etc.) autorizando a sua 

comercialização, quando o referido registro for obrigatório. 

 

5 - REQUISITOS EXIGIDOS 

5.1 Os materiais a serem fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha 

de produção atual do fabricante; 

5.2 As propostas devem seguir rigorosamente este Termo de Referência, sob pena de 

desclassificação da empresa; 

5.3 Na proposta devem, obrigatoriamente, constar a marca, modelo, garantia, referência 

e aplicação do material, se for o caso. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO 

6.1 - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a contar do 

recebimento da nota de empenho, para entregar o objeto deste Termo de Referência; 

6.2 - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será 

recebido: 

6.2.1 Provisoriamente, no ato da entrega dos bens, para posterior verificação da 

conformidade dos mesmos com as especificações do objeto contratado. 

6.2.2 Definitivamente, em até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento 

provisório, após criteriosa verificação de que os bens adquiridos se encontram 

em perfeitas condições de uso e atendem as especificações do objeto contratado. 

6.3. Os materiais especificados neste Termo de Referência somente serão declarados 

recebidos definitivamente após a entrega total do mesmo através de atesto na nota fiscal 

respectiva, pelo Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio. 

6.4. Os produtos serão recusados se as especificações estiverem em desacordo com as 

contidas no Edital, se entregues com qualquer defeito ou se apresentarem defeito 

durante os testes de conformidade e verificação; 
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6.5. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no item acima, a licitante vencedora 

deverá providenciar a substituição dos produtos no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

corridos, contados a partir da comunicação feita pelo Coren/SE. 

 

7 - OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Facilitar o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Coren/SE, para 

a realização das entregas dos materiais objeto do Termo de Referência; 

7.2 Efetuar os pagamentos das notas fiscais emitidas pela Contratada, até o 5º (quinto) 

dia útil, subsequente ao atesto dos referidos documentos pela Supervisão de 

Almoxarifado e Patrimônio do Coren/SE. 

7.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante 

especialmente designado, nos termos da Lei nº. 8666/93; 

7.4 Recusar o recebimento dos materiais, em decorrência da constatação de 

irregularidades; 

7.5 Informar imediatamente à Contratada a ocorrência de situações que contrariem o 

disposto no contrato, a fim de que esta tome as providências que julgar necessárias. 

 

8 - OBRIGACÕES DA CONTRATADA 

8.1. Entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido, na sede do 

Coren/SE, localizada na Av. Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho, de segunda-

feira a sexta-feira das 08 às 16 horas; 

8.2. Fornecer os materiais conforme especificações, marcas e preços contratados; 

8.3. Realizar o fornecimento dos materiais nas datas e horários estipulados pelo setor 

responsável; 

8.4. Apresentar seus empregados ou representantes, responsáveis pelas entregas, 

devidamente identificados devendo estes ser orientados acerca do cumprimento das 

normas gerais de procedimento e segurança do Coren/SE; 

8.5. Informar imediatamente ao Coren/SE a ocorrência de fato que impeça ou dificulte o 

cumprimento do Contrato; 



 
 

 

 

 

 

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

 

 
 

 
AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO –  
CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE 
TEL: (79) 3216-6327 FAX: 3216-6324 
Página eletrônica: www.corensergipe.org.br 

8.6. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação, 

especialmente em relação à regularidade fiscal; 

8.7. Efetuar a substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, da 

notificação desta Autarquia, em decorrência da constatação de irregularidades materiais; 

8.8. Apresentar, a respectiva nota fiscal, acompanhada de cópia das certidões de 

regularidade fiscal exigida quando da habilitação, de cópia do termo de recebimento dos 

produtos assinados por servidor da contratante e das informações bancárias necessárias 

à realização do respectivo pagamento. 

 

9 - PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será realizado em uma única parcela, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, após o recebimento definitivo do objeto e atesto da respectiva fatura/nota 

fiscal pelo servidor responsável. 

 

10 - DA ASSINATURA 

Declaro que sou responsável pela elaboração do presente Termo de Referência/Projeto 

Básico, cujo objeto é a aquisição imediata de material de consumo (papel A4). 

 

 

Aracaju/SE, 22 de novembro de 2017 

 

 

MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO 

Chefe do Departamento de Gestão 

Coren/SE 
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ANEXO I – A 

MAPA DE APURAÇÃO 

 

Item Descrição Unidade 
Quant. 

Estimada  

Valor 
médio 

unitário 
Master 

Comercial 
(R$) 

Valor 
médio 

unitário 
Priscilla 
Moreno 

(R$) 

Valor 
médio 

unitário 
EPS 

Comércio 
(R$) 

Valor 
médio 

unitário 
Águia 

Comércio 
(R$) 

Valor 
médio 

unitário 
Ifinity 

Soluções 
(R$) 

Valor 
médio 

unitário 
W.M.W 

(R$) 

Valor 
MédioCoren-

SE (R$) 

1 

Papel A4, 
material papel 

alcalino, 
comprimento 
297, largura 

210, aplicação 
impressora 

jato de tinta, 
gramatura 75 

Resma 200 19,99 19,99 19,99 19,99 20,00 19,19 19,86 

 

 

 
Aracaju/SE, 22 de novembro de 2017 

 
 

MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO 
Chefe do Departamento de Gestão 

Coren/SE 


