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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SESC-AR/PA nº 17/0010-PG  
 

1 - OBJETO. 

Trata-se de aquisição de material elétrico para atender o Centro Educacional Sesc Castanhal, conforme 

especificações e quantitativo dos produtos neste termo, observadas as demais condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus anexos. 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

Item  Descrição Quantidade Unidade  

01 CABO FLEXÍVEL 120MM² 0,6/1KV PT HEPR 90° C5, de 
acordo com a norma NBR 7286. 

700 M 

02 CABO FLEXÍVEL 70MM² 0,6/1KV PT HEPR 90 C5, de 

acordo com a norma NBR 7286. 
300 M 

 

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA. 

O (s) licitante (s) vencedor (es) deverá (ão) cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Termo de 

Referência, e atender a todas as normas de segurança, responsabilizando-se exclusivamente, por todos e 

quaisquer eventos que ocorrerem no local de entrega, conforme abaixo: 

 

 Escola SESC Castanhal 

Alameda Ryota Oyama s/nº - Cristo Redentor – Castanhal- Pa 

Fone (91) 3721-1875. 

 

HORÁRIO PARA ENTREGA: 08h às 12h e 14h às 18h, de segunda à sexta, sábado de 08h às 12h. 

 

4 - RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

O transporte, a carga e a descarga dos produtos correrão por conta do (s) licitante (s) vencedor (es), sem 

qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

O prazo máximo para a entrega dos produtos licitados será de até 7 dias corridos após a emissão do Pedido 

ao Fornecedor (PAF), pelo Setor de Compras. 

O recebimento dos produtos será feito após inspeção visual de funcionário do Sesc AR-PA, que em seguida 
deverá autorizar ou não a entrega dos mesmos. 

O SESC fará a verificação dos objetos, no ato da entrega, obedecendo as especificações do ANEXO I do Edital, 
se pronunciando no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento dos produtos. 

Os produtos recusados serão devolvidos às empresas fornecedoras, que deverão fazer a substituição no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, sem nenhum ônus adicional. 

A desobediência aos prazos estabelecidos acarretará a aplicação, à CONTRATADA, das sanções estabelecidas 

no Termo de Referência. 
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5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

Realizar a entrega do objeto licitado em perfeitas condições, nos endereços, acima citados no prazo e local 

determinados no Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 

Comunicar formalmente ao SESC AR/PA, no prazo de 02 (dois) dias que antecedem o prazo de vencimento da 

entrega, os motivos que por ventura impossibilitarem o cumprimento das regras estabelecidas para a referida 
entrega. 

Repor o cabo em que se verifiquem danos em decorrência do transporte e de defeito de fabricação, bem como 
providenciar a substituição do mesmo no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação que lhe for 

entregue oficialmente durante o período de garantia dos equipamentos; 

Conter em sua embalagem informações quanto às suas características, data de fabricação, prazo de garantia e 

outras considerações necessárias pelo fabricante; 

Em caso de entrega de algum item com as especificações divergentes das solicitadas no Termo de Referência, 
substituir o mesmo pelo correto no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, quando do recebimento. 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou 
venham a incidir na execução do contrato. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivos; 

Comunicar à licitante vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição; 

Rejeitar, no todo ou em parte, o cabo que a licitante vencedora entregar e que não esteja de acordo com as 
especificações deste Termo de Referência; 

Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de colaborador especialmente 

designado; 

Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

Autorizar o acesso da CONTRATADA, em horários compatíveis com o horário de expediente, para efetuar o 

fornecimento do produto objeto deste Termo de Referência; 

Fiscalizar, conferir e proceder à aceitação dos itens fornecidos pela CONTRATADA. 

 

7 - CONTROLE DA EXECUÇÃO. 

A fiscalização da contratação é exercida por um representante do Sesc, ao qual compete dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. O Fiscal é 
responsável pelo Atesto de notas fiscais e por exigir da Contratada o cumprimento das cláusulas estabelecidas 

no edital e em seus anexos (Termo de Referência), registrando todas as ocorrências relacionadas e 
encaminhando ao setor responsável pela assinatura do contrato. 

Belém, 25 de Janeiro de 2017. 

 

Coordenação de Obras, Projetos e Manutenção 


