SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
Modalidade Registro de Preço
1.JUSTIFICATIVA
Uma das grandes preocupações desta secretaria além da qualidade de ensino e um ambiente adequado para as práticas
pedagógicas é a segurança das crianças que frequentam as unidades de ensino. Esta secretaria tem sob seus cuidados
29 unidades de ensino e atendem aproximadamente 6.000 mil alunos.
Outrossim as telas de proteção além de serem exigência para garantir a segurança em alguns espaços que
oferecem risco, são de extrema importância para manter a integridade física das crianças e servidores que atuam na
educação.
A empresa vencedora deve fornecer material e mão-de-obra para instalação de rede em nylon poliamida
malha 5 (conforme NBR 16046 – 1) à serem utilizadas em forma de redes de proteção nas rampas da Escola de
Educação Básica Municipal Gabriel Bogoni, Cemei Ambrósio Fiorese e outras Unidades que serão solicitadas pela
Secretaria de Educação conforme necessidade futura.
Vale reforçar, que nos locais em que devem serem instaladas as redes, existem fluxo continuo de
crianças, assim como das demais pessoas que convivem no âmbito escolar, isso torna possível a incidência de
pequenos acidentes.
2.OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra de forma parcelada parainstalação de
redes em nylon poliamida malha 5 (conforme NBR 16046-1) para seu uso em forma de redes de proteção.
3.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO
Lote 1

Quant.

Unid.

Descrição
FORNECIMENTO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM NYLON POLIAMIDA MALHA
5 (CONFORME NBR 16046-1), FIXADOS COM TRIPLA GALVANIZAÇÃO EM

Item 1

1.000

M²

FORMATO ESPIRAL, BUCHAS DE NYLON (NÃO PLÁSTICOS) COM ABAS
PARA EVITAR INFILTRAÇÃO NA ALVENARIA E TIRANTES EM NYLON
POLIAMIDA 3,5 E 4MM (CONFORME NBR 16046-02), INSTALADAS
CONFORME NBR 16046-03.

4. DAS NORMAS
-Os materiais e os procedimentos de execução das telas de proteção, deverão seguir os requisitos da
Associação Brasileira de Normas Técnicas e seguirá especificamente a NBR 16046 e NBR 14270.
-Quanto a fabricação das redes de proteção, os materiais utilizados na instalação deverão seguir a norma NBR
16046-1:2012 – Redes de Proteção para edificações – Parte 1: Fabricação de rede de proteção.

-No que diz respeito as cordas utilizadas para instalação das redes, os materiais deverão seguir a seguinte
normativa NBR 16046-2:2012 – Redes de Proteção para edificações Parte 2: Corda para instalação da rede de
proteção.
-Quanto a utilização de buchas plásticas, as mesmas deverão ser normatizadas pela NBR 14270:1999 –
Elementos de fixação – Buchas plásticas de expansão – Especificações.
-E para a instalação do serviço a empresa deverá seguir a norma NBR 16046-3:2012 – Redes de Proteção para
Edificações Parte 3: Instalação.
5. REDES
As redes deverão ser de alta densidade, produzida 100% em Poliamida, nylon multifilamentos, sem utilização
de nós de travamento.
Cordas de poliéster e fios torcidos maciços de 4mm, 5mm ou 6mm com alto poder de absorção de impactos.
6. FIXAÇÃO
Elementos fixadores de 5mm em formato espiral duplos com tripla galvanização contra ferrugem.
Buchas de nylon com abas para evitar infiltração na alvenaria, resistentes a intempéries.
7.PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO:
- As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar vistoria do local onde as telas deverão
ser instaladas (Escola de Educação Básica Municipal Gabriel Bogoni e Cemei Ambrósio Fioresi), para
conhecimento da situação em que se encontra, antes da formulação da proposta de preços.
- Caso haja necessidade de acréscimo de materiais posteriormente, ficará a cargo da empresa vencedora, sem
qualquer ajuste ou aditivo dos itens e/ou preços cotados.
- Não será admitido que as empresas interessadas aleguem desconhecimento de fatos/situações ou apresentem
necessidades de serviços/materiais adicionais após a apresentação da proposta.
- Os serviços deverão ser prestados pela própria empresa vencedora, ficando expressamente vedada a
sublocação a terceiros.
- Todas as despesas relacionadas com a aquisição e instalação das telas, bem como todos os materiais
necessários para a confecção e instalação que a empresa vencedora julgar necessários para o perfeito funcionamento e
garantia do objeto do certame correrão por conta da empresa vencedora.
- Ficará sob total responsabilidade da empresa vencedora, realizar o transporte adequado e manter em
perfeitas condições de armazenamento os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
- A empresa vencedora deverá instalar os materiais conforme recomendações da ABNT/NBR 16046-03.
- Todas as dúvidas existentes quanto à instalação das redes de proteção deverão ser sanadas, por escrito, com
o Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento, devendo a empresa vencedora aguardar deliberação
para prosseguir nas atividades daí decorrentes.
- A empresa vencedora deverá seguir as orientações técnicas do Departamento de Engenharia da Secretaria de
Planejamento.
- Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos que não atendam as especificações e/ou não
estejam adequadas para uso.
- A garantia das redes e serviços deverá ser de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contados a partir da emissão da
Nota Fiscal e recebimento definitivo.
- A empresa vencedora deverá responder pelos vícios, defeitos ou danos causados a terceiros/Município
referente à entrega e instalação das telas, assumindo os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas
pela solicitante.
- A empresa vencedora deverá substituir às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias, após o recebimento
da notificação expedida pela área requisitante, o(s) item(s), caso se constate falhas na prestação dos serviços e defeitos
de fabricação dos materiais, ou qualquer anormalidade que esteja em desacordo com as especificações deste termo de
referência, dentre outros.
- A despesa com a entrega e instalação da tela será por conta da empresa vencedora do certame.
- A empresa vencedora do certame, no ato da entrega deverá também proceder com a instalação das telas.

- A empresa vencedora terá prazo máximo de 30 dias consecutivos após a autorização de fornecimento para
entrega e instalação das telas.
- As empresas interessadas em participar destes trabalhos poderão realizar visita aos locais onde serão
realizadas as instalações das telas.
8.RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:
A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços ficará a cargo do(s) servidor(es) abaixo mencionado(s)
juntamente com a Comissão de Recebimento de Produtos e Serviços:
Ederson Buyno cpf 004510169-80 e-mail educacao.ederson@videira.sc.gov.br (49) 35660709
Dirceu Dutra cpf 425779189-68 e-maileducacao.merenda@videira.sc.gov.br (49) 3566 6121
9.CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:
- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante e missão e apresentação da Nota Fiscal
juntamente com todas as certidões.
- A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Videira, com indicação do CNPJ nº
83.039.842/0001-84.
- De acordo com o §6º, I, do Art.23, Anexo XI, do Regulamento do ICMS Catarinense, ficam os licitantes vencedores
obrigados a emitir nota fiscal eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição às notas fiscais impressas modelos 1 e 1A, quando for o caso.
- O arquivo XML das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente no seguinte e-mail:
nfe@videira.sc.gov.br, para seu devido pagamento.
- Os pagamentos far-se-ão através de crédito em conta corrente bancária da licitante vencedora.
- O fornecedor deverá manter como condição para pagamento, durante toda a execução do Contrato / Ata de registro
de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- Como condição para pagamento deverão ser apresentadas juntamente com a nota fiscal / fatura todas as
certidões da habilitação, dentro do prazo de validade, nos termos do Art.55, Inciso XIII, da Lei de Licitações.
10.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
- As redes deverão ser confeccionadas e instaladas conforme o Termo de Referência com as especificações,
detalhamentos e medidas anotadas no referido Projeto.
- Será de responsabilidade da Empresa contratada todo o material necessário para a confecção, bem como alguns
detalhes de confecção que a Empresa achar necessário para o perfeito funcionamento e garantia do objeto;
- Todas as dúvidas existentes quanto à instalação das redes deverão ser sanadas com o Secretaria de Educação, por
escrito, cabendo a Contratada aguardar deliberação para prosseguir nas atividades daí decorrentes.
- A empresa vencedora deverá seguir as orientações Técnicas da Secretaria de Planejamento, se por ventura, as
orientações não forem seguidas a Empresa poderá ter o contrato rescindido;
- Será de responsabilidade da Empresa vencedora fornecer e instalar as redes, objetos deste Edital de acordo com as
especificações exigidas no Termo de Referência, ficando expressamente vedada a sublocação a terceiros;

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA:
- A presente contratação terá como critério de julgamento o menor preço por item.
- O critério de julgamento empregado se deve ao fato da economicidade na contratação de somente uma mão de obra
para realização dos trabalhos, o prazo de entrega ser menor devido a ser somente uma empresa a realizar os serviços.
12. FORMA DE JULGAMENTO:
- Por item
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
248 – Aplicação Salário Educação
14. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
12 (doze) meses após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

Videira/SC, 06 de Setembro 2017.

Geancarlos Farinon Flores de Matias
Secretário Municipal de Educação

