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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

      1. DO OBJETO 
1.1. O presente objeto o contempla a AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO

PURIFICADOR DE ÁGUA, visando aquisições futuras, destinados ao atendi-
mento das necessidades do Coren-SE.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
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Refil de purificador de água, compatível com bebedouro da marca 
"Libell, modelo: ACQUA FLEX HERMÉTICO":

• Modelo: Libell Flex;
• Dimensões Altura: 18,5cm; Largura: 5,5cm; Profundidade: 5,5cm;
• Peso 270g;
• Material: Carvão Ativado com Prata Coloidal; Dolomita; Manta 

Microtexturizada;
• Fabricante Libell;
• Vazão Nominal 45L/h;
• Encaixe externo.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. A aquisição dos filtros purificadores tem o objetivo de suprir o almoxari-

fado na reposição dos mesmos em seus respectivos purificadores de águas do
regional. 

3.2. O purificador com filtro de água é fundamental para que a água esteja
sempre livre de micro-organismos nocivos à nossa saúde, pois a água é um
elemento essencial ao funcionamento do nosso organismo, desta forma este
equipamento é capaz de filtrar e purificar a água deixando-a limpa e cristalina
ideal para o consumo humano, contribuindo na economicidade, pois dispensa o
uso de galões.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e da

Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações do Contratante:
4.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,

de acordo com as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua
proposta;

4.1.2. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
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4.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) item(s) fora da especificação ou com
problemas; 

4.1.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
4.1.5. Ler atentamente o manual de instruções de uso.

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 10.520/02 e da Lei

nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratada: 
5.1.1. Indicar, quando da assinatura do contrato, o endereço, telefone fixo, núme-

ro do telefone celular do preposto da empresa ou do escritório de represen-
tação em Aracaju/SE, ou da sede da empresa, qualquer que seja seu ende-
reço; 

5.1.2. Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações quali-
tativos e quantitativos estipulados no Termo de Referência; 

5.1.3. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo
Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às re-
clamações; 

5.1.4. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Contratan-
te, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do ob-
jeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;

5.1.5. Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo
ou em parte, o material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção
ou qualquer dano; 

5.1.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto; 
5.1.7. Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a tercei-

ros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompa-
nhamento pelo Contratante; 

5.1.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis de-
correntes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendi-
mento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos ar-
rolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.1.9. Manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua
contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira; 

5.1.10. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Termo de Referência.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos: 
6.2. Prazo de validade da proposta de,  no mínimo, 60 (sessenta) dias,  a

contar da data de sua apresentação; 
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6.3. Conter especificação clara e completa do serviço ofertado, observadas
as especificações constantes deste Termo, sem conter alternativa de preço ou
qualquer outra condição de induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

6.4. Conter os preços unitário e total dos itens descritos nos quadros apre-
sentados na especificação do objeto do Termo de Referência. 

6.5. Nos preços cotados e que vigorarão no contrato (e/ou nota de empe-
nho) incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do ob-
jeto,  inclusive  os  referentes  ao transporte,  impostos,  taxas,  emolumentos  e
quaisquer outras despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única
e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação e entrega dos
serviços, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, a qualquer tí-
tulo,  descartada qualquer  hipótese de responsabilidade solidária  pelo  paga-
mento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a
prestação dos serviços.

7. RECURSOS ORÇAMENTARIOS
7.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste

Termo de Referência correrão pelo Orçamento do Coren/SE no exercício de
2019, e serão alocados pelo Departamento Financeiro deste Conselho

8. DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor no-

meado pelo Contratante, conforme previsto nos artigos 67 e 73, ambos da Lei
nº 8.666/93; 

8.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
itens fornecidos em desacordo com o estabelecido; 

8.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a res-
ponsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste
Termo de Referência.

9. FUNDAMENTAÇÃO E MODALIDADE 
9.1. A contratação em tela, objeto deste Termo de Referência, tem amparo

na Lei nº 8.666/93,  e suas alterações posteriores,  Decreto 3.555, de 08 de
agosto de 2000, Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e as demais legis-
lações pertinentes. 

9.2. Pelo fato do objeto ter características comuns, uma vez que a caracteri-
zação dos produtos e serviços enseja definições objetivas com base em espe-
cificações de mercado, recomenda-se que seja adotada a modalidade pregão
na forma eletrônica, pelo critério do Menor Preço, de acordo com o que prevê a
Lei n° 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05.

9.3. Caso o valor do objeto não ultrapasse os 10% do limite previsto na alí-
nea “a” do artigo 23, inc. II da Lei nº. 8.666/93 poderá ser solicitado à dispensa
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de licitação com fulcros no art. 24, inciso II, desde que preenchidos os requisi-
tos do art. 26 do mesmo diploma legal.

10. DA ADJUDICAÇÃO 
10.1. O julgamento das propostas de preços será pelo critério  do MENOR

PREÇO POR ITEM, sendo declarada vencedora a Licitante que apresentar o
Menor Preço e que atender a todos os requisitos e exigências contidas no Ter-
mo de Referência.

11. A ENTREGA DO PRODUTO
11.1. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento pro-

visório, após criteriosa verificação de que os bens adquiridos encontram-se em
perfeitas condições de uso e atendem as especificações do objeto contratado.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida com antece-

dência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de seu vencimento,
contendo o número da nota de empenho e/ou contrato, para que o Fiscal do
Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, atestá-la.

12.2. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regulari-
dade junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domi-
cílio  ou  sede  da  contratada  e  da  certidão  negativa  de  débitos  trabalhistas
(CNDT), e declaração de optante pelo simples (se for o caso) sem que isso
gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

12.3. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efei-
to de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos
estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

12.4. De acordo com art.5º da Lei n.8666/93, § 3º, os pagamentos decorren-
tes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetu-
ados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

12.5. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Con-
tratada, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da rea-
presentação da Nota Fiscal devidamente corrigida. 

12.6. O  pagamento  será  através  de  transferência  ou  boleto  bancário,  em
nome da contratada, mediante ateste das Notas Fiscais, correspondendo tão
somente aos materiais efetivamente recebidos. 

12.7. Os preços do contrato (ou nota de empenho) decorrente do processo li-
citatório serão fixos e irreajustáveis.

13. DAS PENALIDADES 
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13.1. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666/1993
a Contratada que: 

13.1.1. Não receber a Ordem de Compra e a Nota de Empenho, ou não assinar o
contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

13.1.2. Inexecutar total ou parcialmente o objeto da aquisição;
13.1.3. Apresentar documentação falsa; 
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.5. Cometer fraude fiscal; 
13.1.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Termo de Referência 
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no su-

bitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes:

I. advertência;
II. multa; 
III. suspensão; e 
IV. declaração de inidoneidade. 

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 
segundo natureza e a gravidade da falta cometida observado o princípio da 
proporcionalidade.

13.3. O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantida-
des inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e
suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta da Con-
tratada. 

Aracaju/SE, 30 de agosto de 2019.


