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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição (incluindo serviço de desinstalação e instalação) de aparelho de ar 

condicionado, capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h para o setor de Tecnologia 

da Informação do Coren-SE. 

1.2. Especificações, quantidades e valores estimados dos aparelhos: 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

ESTIMADO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

(R$) 

1 

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 

CICLO FRIO 18000 BTU - TENSÃO UNIDADE 

INTERNA 220 V, TENSÃO UNIDADE EXTERNA 

220 V, CONTROLE REMOTO SEM FIO E COM 

DISPLAY, TIMER DIGITAL 24H QUE LIGA E 

DESLIGA O APARELHO NO TEMPO 

PROGRAMADO, FUNÇÃO SWING PARA 

MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR, DISPLAY DE 

TEMPERATURA DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO 

DA TEMPERATURA SELECIONADA, UTILIZAR 

GÁS ECOLÓGICO R410A QUE NÃO AGRIDE A 

CAMADA DE OZÔNIO, COMPRESSOR (TIPO) 

ROTATIVO, CONSUMO MÁXIMO 1400 W, 

GARANTIA 12 MESES TANTO PARA UNIDADE 

INTERNA QUANTO PARA UNIDADE EXTERNA, 

SELO PROCEL, COR BRANCO OU GELO, COM 

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTU 

Un 1 2.843,47 2.843,47 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição pretendida visa assegurar as condições de salubridade e necessário 
aos equipamentos que dão suporte ao Coren-SE, como datacenter, haja vista a 
recuperação do aparelho atualmente instalado mostrar-se antieconômica para o 
Coren-SE. 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. O objeto dessa licitação trata-se de bem comum, pois são definidos neste 

Termo de Referência por meio de especificações e padrões de qualidade usuais 
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praticados no mercado e cujas variações técnicas não influenciam no resultado da 

contratação. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 
4.1. A Contratada deverá entregar e INSTALAR os equipamentos, quando 

solicitados, no endereço abaixo: 

• UASG: 389342 – Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, 

localizada na Avenida Hermes Fontes, nº 931, Bairro: Salgado Filho – CEP 49.020-550 – 

Aracaju/SE. 

4.2. O prazo de entrega e instalação será de até de 15 (quinze) dias a contar da 

data de recebimento da Ordem de Fornecimento. 

4.3. Em conformidade com o artigo 73 da lei 8.666/93, na sua forma atual, 

mediante recibo, o objeto da presente aquisição será recebido: 

4.3.1. Recebimento provisório: imediatamente depois de efetuado a entrega do 

material para efeito da conformidade com as especificações descritas neste Termo de 

Referência. 

4.3.2. Recebimento definitivo: em até 15 (quinze) dias, contados a partir do 

recebimento provisório e deverá ser feito pelo servidor designado pela Administração 

que atestará o recebimento dos referidos materiais. 

4.4. O objeto entregue em desacordo com as especificações e quantitativo do 

presente Termo ou que apresente defeito será rejeitado parcialmente ou totalmente, 

conforme o caso, obrigando-se a(s) Licitante(s) Vencedora(s) a substituí-los no prazo 

de até 15 (quinze) dias, sendo as despesas administrativas, de transporte, fiscais e 

outras que se fizerem necessárias ser de responsabilidade da licitante vencedora. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 
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5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Entregar o objeto dentro do prazo constante no Termo de Referência; 

6.2. Recolher o objeto que seja entregue em desacordo com as especificações do 

presente Termo; 

6.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro 

acidentes, tributos, frete, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 

devidas e referentes aos materiais entregues por seus empregados, uma vez que os 

mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o COREN/SE; 

6.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao COREN/SE 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita; 

6.5. Entregar o objeto, preferencialmente, acondicionado em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 

garantir à máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

6.6. Atender prontamente às solicitações da sede do COREN/SE no estado de 

Sergipe, referente à prestação de informações ou outras demandas administrativas 

relacionadas com objeto deste Termo; 

6.6.1. Os reparos e substituições de equipamentos e/ou acessórios dos 

equipamentos, durante o período de garantia, serão de responsabilidade da empresa 

vencedora; 

6.7. Durante o período de garantia dos equipamentos, havendo necessidade de 

manutenção preventiva e/ou corretiva, cujo defeito ou avaria não tenha sido causado 

pelo mau uso ou manuseio incorreto do equipamento pela contratante, a empresa 

fornecedora será responsável por todos os custos relacionados à retirada do(s) 

equipamento(s) para manutenção, bem como por todos os custos da devolução do(s) 

equipamento(s) que estava(m) sob manutenção à Contratante. 

6.8. O COREN/SE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da(s) Licitante(s) Vencedora(s) para outra entidade. 
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6.9. Além das obrigações previstas neste termo aplica-se a(s) Licitante(s) 

Vencedora(s) às deliberações previstas no item - (Responsabilidades e Obrigações da 

Empresa Vencedora. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, ou representantes da(s) 

Licitante(s) Vencedora(s) às dependências do COREN/SE, deste que devidamente 

identificados e acompanhados por algum representante da Administração. 

7.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

7.3. Emitir as convocações, as ordens formais de fornecimento/execução, as notas 

de empenhos relativos ao objeto da licitação. . 

7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as 

obrigações assumidas pela(s) Licitante(s) Vencedora(s), e com as especificações deste 

Termo de Referência. 

7.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela(s) Proponente(s) com relação ao objeto desta licitação; 

 
8. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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9.1. Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento 

equivalente, bem como por execução de qualquer ato que comprometa o bom 

andamento do procedimento licitatório, o COREN/SE poderá, garantido o contraditório 

e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

9.1.1. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou 

Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

9.1.1.1. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o 

descumprimento da obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, sendo 

emitida por documento oficial do COREN/SE e registrada no SICAF, nos seguintes 

casos: 

9.1.1.1.1. quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, 

dos documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em 

original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

9.1.1.1.2. quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação 

da proposta inicial ou na fase de lances; 

9.1.1.1.3. quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de 

lances e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas; 

9.1.1.1.4. quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo; 

9.1.1.1.5. quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 

qualquer fase da licitação. 

9.1.1.1.6. Todas as hipóteses tratadas no subitem 9.1.1.1 serão válidas quando a 

empresa descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, 

não havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou 

documento oficial; 

9.1.1.2. Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, orientado pelo Fiscal do 

contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o 

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida 

desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes 

casos: 

9.1.1.2.1. quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o 

contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo 

para retirada ou assinatura; 

9.1.1.2.2. quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por 

um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da 

execução do objeto; 
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9.1.1.2.3. quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso 

superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma 

Aprovado, não justificado pela empresa contratada. 

9.1.1.2.4. quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao 

objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento 

específico. 

 
9.1.2. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador 

de Despesas do Órgão por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou 

inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes 

percentuais: 

9.1.2.1. Nos casos de atrasos: 

9.1.2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

execução do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde 

até 30 (trinta) dias de atraso; 

9.1.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na 

execução do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do 

COREN/SE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

9.1.2.1.3. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total 

contratado, por descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem 

prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 9.1.2.1.1 e 9.1.2.1.2; 

9.1.2.2. Nos casos de recusa ou inexecução: 

9.1.2.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário 

em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pelo COREN/SE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado 

sobre a parte inadimplente; 

9.1.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução 

total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, 

exceto prazo de entrega. 

9.1.2.2.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 

65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos 

termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
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9.1.2.2.4. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo 

contrato; 

9.1.2.2.5. Mediante desconto no valor do pagamento devido à contratada; e 

9.1.2.2.6. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

9.1.2.3. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

9.1.2.3.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) 

dias; e 

9.1.2.3.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos 

custos de cobrança. 

9.1.2.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

9.1.2.5. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo 

Administrativo pelo Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de 

empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse 

do COREN/SE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as 

penalidades na forma dos subitens 9.1.1.2.3 e 9.1.2.1. 

 

9.1.3. SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de 

participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro 

cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

9.1.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no 

prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, 

de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou 

ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação. 

9.1.3.1.1. A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao 

certame, qualquer fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já 

havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento 

oficial; 

9.1.3.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o 

retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato. 

9.1.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 

9.1.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 

licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação; 
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9.1.3.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

e 

9.1.3.3.3. Receber qualquer das multas previstas no subitem 10.1.2 e não efetuar 

o pagamento. 

9.1.3.3.4. Comportar-se de modo inidôneo. 

9.1.3.4. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

9.1.3.4.1. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas 

Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no 

âmbito do procedimento licitatório; e 

9.1.3.4.2. O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas 

Superintendências Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de 

empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo. 

9.1.3.5. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e 

registrada no SICAF. 

9.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada 

somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na 

instrução processual. 

9.1.4.1. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos 

nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93; 

9.1.5. Disposições gerais 

9.1.5.1. As sanções previstas nos incisos 9.1.8 e 9.1.11 poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato: 

9.1.5.1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

9.1.5.1.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

9.1.5.1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

9.1.6. Do direito de defesa 

9.1.6.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas 

de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da respectiva notificação. 

9.1.6.2. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da 

autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
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9.1.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário; 

9.1.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida 

a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo 

extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar: 

9.1.6.4.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 

9.1.6.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

9.1.6.4.3. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 

Cadastro da Receita Federal. 

9.1.6.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 

interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará 

imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata 

inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema 

em caso de suspensão para licitar. 

9.1.7. Do assentamento em registros. 

9.1.8. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as 

sanções aplicadas com fundamento nos itens 10.1.1 e 10.1.2, as quais se formalizam 

por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, 

parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93. 

9.1.9. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de 

expediente no órgão ou na entidade. 

9.1.10. Da sujeição a perdas e danos 

9.1.10.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a 

Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao 

COREN/SE pelo descumprimento das obrigações licitatórias. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Os equipamentos deverão ter garantia mínima do fabricante e assistência 

técnica disponível em todo território nacional; 

10.2. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção 

preventiva e corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos 

fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os materiais 

permanente em perfeitas condições de uso. 

10.3. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este Termo 

de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados 
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pelos materiais permanente, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos 

e correções necessárias. 

10.4. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados pelo COREN/SE no 

estado de Sergipe. 

10.5. No caso dos equipamentos que apresentarem defeitos e, consequentemente 

substituídos, a garantia será contada a partir da nova data de entrega dos materiais. 

 

11. DAS ASSINATURAS 

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

Básico, que corresponde a aquisição (incluindo serviço de desinstalação e instalação) 

de aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h para o 

setor Dívida Ativa do Coren-SE. 

 
 
 

Aracaju/SE, 15 de maio de 2020 
 
 
 

Guilherme Diangelis Gomes 
Departamento de Gestão 

Coren/SE 
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