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TERMO DE REFERÊNCIA 

 PARA AQUISIÇÃO BOLSA PARA 

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 
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1. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Em cumprimento ao artigo 7º, inciso I, combinado com o artigo 6º, inciso 

IX, da Lei Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada, pela Lei nº. 9.648, de 27 

de maio de 1998, pela Lei Nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, é elaborado o 

presente Termo de Referência. 

 

2. DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto aquisição de uma bolsa para máquina 

fotográfica digital, para atender as necessidades do Conselho Regional do 

Amazonas. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA  

Considerando que o Setor de Comunicação do COREN-AM possui uma 

Máquina Fotográfica para o registro das atividades interna e externa. E que todas 

as ações do Coren-AM estão sendo registradas por meio desta sentiu-se a 

necessidade de uma bolsa para transporte da mesma, para evitar danos devido 

a movimentação dessa maquina sem a devida segurança. 

Portanto, diante das justificativas apresentadas, faz-se necessário a 

aquisição da Máquina Fotográfica profissional.  

 

4. DA ENTREGA DO MATERIAL, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA. 

4.1. O prazo da entrega do material será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da entrega da requisição de materiais e nota de empenho ao fornecedor, 

sendo gerenciado pelo setor de Materiais e Patrimônio do COREN-AM. 

4.2. O recebimento do material se dará mediante as seguintes condições:  

 

 

 

4.2.1. A entrega do material será realizada na Sede do COREN-AM situada na 

Av. André Araújo, 619, Aleixo - Manaus/AM (Altos do Banco do Brasil), de 

segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento do órgão de 08h00minh as  
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17h00minh, e excepcionalmente em outros horários e dias solicitados pelo 

COREN-AM. 

4.2.2. Entregar o material de acordo com as especificações solicitadas, em 

perfeitas condições dentro do prazo de validade, conforme requisição de 

materiais. Caso o material entregue não esteja de acordo com as especificações, 

o fornecedor deverá substitui-lo as suas expensas, sendo que ato de 

recebimento do material recusado não importará sua aceitação.  

4.2.3. A garantia do material será de 06 (seis) meses a partir da data de entrega 

na sede do COREN-AM 

4.2.4. Os representantes do COREN-AM responsáveis pelo recebimento do 

objeto anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com sua 

entrega, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

4.3. A Contratada deverá entregar os materiais devidamente embalados, de 

forma a não serem danificados durante as operações de transporte, carga e 

descarga.  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

5.1. Entregar o material de acordo com as especificações exigidas no 

Edital/Termo de Referência, bem como cumprir o prazo de entrega e as 

quantidades constantes na requisição e nota de empenho, responsabilizando-se 

por eventuais prejuízos decorrentes.  

5.3. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 

execução do presente contrato. 

5.4. Garantir ao CONTRATANTE o direito de não aceitar material, caso seja 

constatada a má qualidade do mesmo, bem como incompatibilidade com o 

orçamento constante no processo, ficando a CONTRATADA sujeita às penas 

legais; 
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5.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, 

cujas reclamações se obrigam prontamente a atender. 

5.6. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade do material comprometendo-

se em substituí-lo, caso não atendam o padrão de qualidade exigido, apresentem 

defeito de fabricação, ou ainda que se verifiquem danos em decorrência de 

transporte. 

5.7. A contratada se responsabilizará pela troca no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, após notificação formal, do material entregue, que estejam em 

desacordo com as especificações. 

5.8. Entregar o material juntamente com a Nota Fiscal contendo as 

especificações e quantidades idênticas ao discriminado na Requisição e Nota de 

Empenho. 

5.9. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado;  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

6.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais 

dispositivos legais, o Contratante obrigar-se-á a:  

6.1.1. Permitir o acesso dos empregados da Contratada as dependências do 

COREN-AM; 

6.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 

medidas corretivas por parte daquela; 

6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser  

solicitados pela Contratada com relação ao objeto do contrato; 

6.1.4. Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio 

de servidor do Contratante designado por autoridade competente do COREN-

AM. 
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7. DAS PENALIDADES 

7.1. A adjudicatária estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só 

deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

a) comprovação, pela contratada, anexada aos autos, da ocorrência de força 

maior impeditiva do cumprimento contratual, e/ou 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de 

fatos imputáveis ao COREN-AM. 

7.2. A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com 

a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no SICAF 

e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações 

legais, nos seguintes casos: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar na execução do contrato; 

d) Fraudar na execução do contrato; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Declaração falsa; 

g) Fraude fiscal. 

 

7.3. Para os fins do item “e” do art. 8.2, reputar-se-ão inidôneos atos tais como 

os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 

8.666/1993. 

 7.4. Para condutas descritas nos itens “a”, “d”, “e”,”f ” e “g” do art. 8.2, será 

aplicada multa de no máximo 30% do valor do contrato. 

7.5. Para os fins dos itens “b” e “c”, será aplicada multa nas seguintes condições: 

 

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, 

mediante contra-recibo do representante legal da Contratada, estabelecendo 

prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 

b) Multa de vinte por cento (20%) sobre o valor da quantidade estimada do 

objeto, pela recusa da assinatura do contrato/ata/empenho ou pela falta da 

apresentação da documentação necessária para tal. 
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c) 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 

Contrato, no caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto, limitada a 

incidência até o 30° (trigésimo) dia; 

d) 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do 

Contrato, após o 30° (trigésimo) dia de atraso injustificado do fornecimento do 

objeto; 

e) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no inadimplemento total do 

Contrato e/ou no descumprimento das obrigações assumidas. 

7.6. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a licitante que 

deixar de entregar documentação exigida na licitação ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações 

assumidas para fornecimento do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a penalidade de 

impedimento de licitar e contratar com o COREN-AM pelo prazo de até cinco (5) 

anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

7.7. O prazo para pagamento das multas será de cinco (5) dias úteis a contar da 

intimação da empresa apenada. A critério do COREN-AM e sendo possível, o 

valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber em 

razão do contrato. Não havendo pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

7.8. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação oficial. 

7.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo 

CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 

dívida ativa. 

7.10. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 

cabíveis. 

7.11. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do 

artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

7.11.1. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser 

dirigidos à Presidência do COREN-AM. 
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7.12. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, 

correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo 

previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver sido protocolizada. 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada 

e fiscalizada por representante do CONTRATANTE, devidamente designado 

para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

8.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, 

aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que 

for necessário. 

8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

empregado deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

8.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do 

setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado 

para esse fim. 

 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em 02(duas) vias, 

corretamente preenchidas e sem rasuras, acompanhadas dos respectivos 

comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, devendo conter a 

descrição do objeto e do número do CONTRATO/EMPENHO. 

9.2. O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo indicado na 

Proposta apresentada pela CONTRATADA e da nota de empenho emitida pelo 

CONTRATANTE, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou 

vice-versa, ou pertencente ao mesmo grupo ou conglomerado, sob pena de não 

ser efetuado o pagamento. 

9.3. Os pagamentos serão efetuados, por meio de ordem bancaria a ser 

creditada na conta corrente do CONTRATADO, até 5º (quinto) dia útil após o 



 

Av. André Araújo, 619 – Aleixo - Manaus – AM 
Tel.: (92) 3232-9924 / 3233-5053 
Home Page: www.corenam.gov.br 

recebimento dos materiais e nota fiscal, após verificação e emissão de atestado 

pelo servidor da contratante responsável pela fiscalização do contrato. 

9.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo 

CONTRATADO. 

 

10. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Item Descrição do Produto Quantidade 

 
01 

Descrição 
Acondiciona câmera EOS SLR com lente Zoom 4 1/2 polegadas 
acoplada  
Confeccionada em tecido externo de nylon rugoso revestido em 
uretano repelente a água para maior durabilidade. 
Tampo superior com aba contra intempéries com fecho em velcro e 
fecho extra em zíper com dois puxadores. 
Característica 
Interior acolchoado com divisória ajustável e removível acondiciona 
com segurança equipamento e acessórios; 
Bolso interno em trama vazada com fecho em zíper; 
Pequeno bolso externo frontal acolchado revesitido em nylon com 
divisor interno e fecho em zíper;  
Alça de mão para transporte seguro;  
Alça de ombro ajustável, destacável e antiderrapante;  
Cinto com comprimento ajustável para fixação na cintura escamoteável 
acondicionado na parte de trás do estojo. 
 
Especificação Técnica 
Dimensões internas: 15,24 cm x 18,41 cm x 10,16 cm ( largura x 
altura x profundidade). 
Cor: preta com verde oliva. 

 
Foto ilustrativa 

01 
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11. DOS VALORES E CUSTOS MÁXIMOS ESTIMADOS PARA O PROJETO 

11.1 O valor final do presente objeto será definido após a Cotação Prévia de 

Preços a ser realizada pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 

 

Manaus, 17 de julho de 2018. 

 

Elaborado pelo Setor de TI do Coren-AM: 

 

 

  
 

 

   


