
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. ÁREA SOLICITANTE: GERAF – Gerencia Administrativa e Financeira do CAU/SC 
 
 
2. RESPONSAVÉL PELO SETOR SOLICITANTE: Filipe Lima Rockenbach - Gerente 

3. OBJETO: 

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de Aspirador de pó para 
utilização nas dependências da sede do CAU/SC como ferramenta de manutenção higiene 
e limpeza. 

4. JUSTIFICATIVA  

A aquisição do equipamento se faz necessária para atender a demanda de manutenção, 
higiene e limpeza da estrutura física da sede do CAU/SC.  
 
Ainda, justifica-se a necessidade de aquisição do equipamento pois com mesmo será 
possível ampliar e tornar o processo de limpeza mais eficiente e, dessa forma, garantir o 
ambiente de trabalho mais agradável para os vários usuários do Conselho 
 
Ademais, o contrato atual de prestação de serviços de asseio e limpeza do CAU/SC não 
prevê o fornecimento do equipamento requisitado. 

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

Aparelho/equipamento de aspirador de pó com os seguintes requisitos: 

 Aspira sólidos e líquidos 

 Voltagem: 220V 

 Cabo elétrico com no mínimo 5 metros 

 Suporte para encaixe de acessórios para facilitar na hora de guardar 

 Capacidade para sólidos: 12 Litros ou mais 

 Capacidade para líquidos: 9 litros ou mais 

 Função soprar: Sim 

 Aspira líquidos: Sim 

 Acessórios: Tubo prolongador, bocal para pisos, tapetes, carpetes, líquidos, cantos 
e frestas 
 

Modelo de referência: Philco modelo PAS15 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO   

O prazo para entrega é de 30 (trinta) dias. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, e 
sua entrega deverá ser devidamente acompanhada de Nota Fiscal/Fatura, em embalagem 
apropriada, situação que será conferida pelo setor competente para o seu recebimento. 

https://www.shoptime.com.br/produto/1233319071?pfm_carac=aspirador%20sopra%20e%20aspira&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20


 

 
 

7. PREÇO 

O valor global estimado para aquisição é de R$288,04 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Fornecer o produto em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo 
de referência e em seu anexo;  
 
Entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da 
Nota de Empenho; 
 
Entregar o objeto em estado de novo sem ter sido utilizado anteriormente. 
 
Entregar o objeto em sua embalagem original, não podendo, em hipótese alguma, materiais 
diversos virem acondicionados em uma mesma embalagem/caixa; 
 
Substituir o produto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
notificação, caso o mesmo seja entregue avariado, danificado ou com seu funcionamento 
comprometido total ou parcialmente, desde que devidamente constatado pelo agente do 
CAU/SC incumbido do recebimento e fiscalização. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 
solicitados pelo representante da CONTRATADA;  
 
Atestar o recebimento do objeto a ser adquirido, rejeitando-o caso não esteja de acordo 
com as especificações constantes deste Termo;  
 
Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste documento, após o 
cumprimento das formalidades legais. 

10. FISCALIZAÇÃO  

A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada pela GERAF do CAU/SC.  

O CAU/SC, por meio de seu agente designado, poderá notificar a contratada para 

substituição do produto, em caso de verificação de avaria, dano ou funcionamento 

comprometido total ou parcialmente, no prazo de 10 (dez) dias do recebimento. 

11. DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência da contratação será de 60 dias, contados a partir da data da assinatura, 

podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 
 



 

 
 

 
 

Florianópolis/SC, 11 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Filipe Lima Rockenbach 

Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SC 
 
 
 

_____________________________ 
Alexandre Junckes Jacques 

Analista Administrativo e Financeiro do CAU/SC 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
 

Gerente Geral do CAU/SC 
 
 
 
 

Presidente do CAU/SC 
 
 

 

 

DDO – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Atesto que existem recursos orçamentários para a presente contratação. 

Rubrica orçamentária: ________________________________________________. 

 

Em ___/____/_____. 

 

 

Filipe Lima Rockenbach 

Gerente Administrativo e Financeiro 

 


