TERMO DE REFERÊNCIA
1)

NESSECIDADE DA CONTRATAÇÃO

Compra de Rádio Boia Bastão Ais Com Placa Solar.
2)

OBJETO

Contratação de empresa especializada em venda de rádio boia com as devidas descrições deste
Termo de Referência, para a boia luminosa de bombordo da entrada do Canal do Porto de Laguna.
3) JUSTIFICATIVA
O bastão transmissor AIS é uma solução de baixo custo para rastrear, identificar, sinalizar pequenas
embarcações, botes, poitas, entradas de canais, marinas, obstáculos na água, boias, redes de pesca,
entre outros.
Dado o local de difícil acesso para substituição e carregamento, justifica-se à aquisição da sua
versão solar, pois é totalmente autônoma. A placa solar garante recarga automática da bateria.
Tendo em vista o custo com a compra do material de fundeio, lanterna, a própria boia e instalação
da boia luminosa de bombordo que ultrapassam R$200.000,00 (duzentos mil reais) o RÁDIO BOIA
BASTÃO AIS COM PLACA SOLAR, permitirá, em caso dela se desprender ser localizada.
4)

5)

ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO OBJETO
a) Versão Atualizada e HOMOLOGADA ANATEL.
b) Potência de transmissão 12,5 watts.
c) Tensão de operação 12 Volts.
d) Resistência à água IPX7.
e) Baterias do tipo Lithium recarregável.
f) Receptor GPS interno.
g) Possuir sistema totalmente autônomo, acompanhar placa solar para recarga automática da
bateria interna.
h) Balizamento marítimo em local de pouco acesso ou difícil manutenção.
i) Bastão transmissor autônomo para identificação e rastreamento de pequenas embarcações
ou balizamento de objetos marítimos por sinal AIS.
j) Placa solar com conexão IPX7 de maior resistência à água.
k) Transmissão dos dados de forma ininterrupta sinalizando ao tráfego marítimo próximo sua
posição e informações AIS programada.
l) Deve acompanhar carregador de bateria bivolt 110/220Volts
m) Alcance é realizado por uma antena externa de 1,20m acoplada no topo do bastão.
n) Um receptor GPS interno adquire sinal rapidamente para transmitir via AIS sua posição
com precisão, além da sua informação de movimento como velocidade e rumo.
o) Todas as embarcações próximas que possuem receptor AIS irão receber seu sinal,
identificando sua posição com precisão, auxiliando o tráfego marítimo para que desviem a
rota, ou para aproximação e resgate.
p) Possui indicador de transmissão, sempre que transmitir irá piscar um LED vermelho.
q) Pode ser rastreado tanto por receptores e transponders Classe A ou B.
r) Bateria interna que permite utilização por até 15 dias sem necessidade de recarga utilizando
padrão de transmissão de 1 pulso a cada 3 minutos.
s) Maior taxa de amostragem podendo ser configurado para 1 pulso por minuto (duração da
bateria em torno de 5 dias sem necessidade de recarga) – Solicitar no ato do pedido.
MODO DE DISPUTA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O critério de julgamento é a escolha da empresa que ofertar o menor preço do objeto deste Termo de
Referência, bem como as condições constantes no item 6.

6)
PROPOSTA
A proposta deverá ter seu prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias a partir do envio ao email da SCPAR, bem como estar de acordo com características do objeto neste Termo e Referência,
condições de entrega e garantia.
- Seguir modelo conforme ANEXO I.
- e-mail para envio da proposta: cotacoes@scpar.sc.gov.br

7)
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
8.1) Habilitação jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
8.2) Regularidade Fiscal:
a) prova de inscrição no CNPJ;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente;
b1)caso o licitante seja de outra Unidade da Federação deverá apresentar, também, a regularidade
para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social mediante a apresentação
da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do Art.11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros;
d) comprovante de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) comprovante de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas ¿ CNDT, conforme determinado pela Lei 12.440/2011 e
regulamentado pela Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho."
8.3) Qualificação Econômica-Financeira demonstrada através de:
a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou
pelos cartórios de registro da falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede da
pessoa jurídica, com prazo de validade expresso;
a.1) Caso o Poder Judiciário da sede da Licitante não forneça o documento com informações
unificadas da Comarca, deverá apresentar a Certidão negativa de falência ou recuperação judicial
juntamente com documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione o(s)
distribuidor(es) que na Comarca de sua sede tem atribuição para expedir Certidões Negativas de
Falência ou Recuperação Judicial;
a.2) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo
competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão
econômica e financeira para o certame.
8)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O pagamento do objeto deste termo de referência será efetuado, mediante apresentação da nota
fiscal correspondente ao equipamento, devidamente certificados pelo fiscal do contrato, observados
as condições de preços propostos pela contratada e aceitos pela SC Participações e Parcerias SA.
O processo de solicitação de pagamento será liberado com a apresentação dos seguintes
documentos:
a) boletim de medição assinado pela contratante;
b) certidão negativa de débito do FGTS;
c) certidão negativa de tributos federais da dívida ativa da união e do INSS;
d) certidão negativa de débitos fiscais e da dívida ativa da fazenda estadual e municipal e do estado
de Santa Catarina caso a empresa atue em outro estado;
e) nota fiscal constando no corpo da nota os impostos, percentuais e valores que serão retidos pela
SC Participações e Parcerias SA, ou seja, imposto de renda, pis, cofins e csll, a ser atestada pela
fiscalização da contratante.
A nota fiscal só poderá ser emitida após análise e aprovação da fiscalização. Após a aprovação, a
nota fiscal deverá ser emitida em nome SC Participações e Parcerias SA, CNPJ sob o nº
07.293.552/0002-65, inscrição estadual nº 993904, endereço em Av Getúlio Vargas, n° 728,
Laguna, cep: 88790-000, Santa Catarina – SC.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer
obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimplência contratual, ou
de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da licitante
contratada.
A SC Participações e Parcerias SA terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data de
recebimento da nota fiscal e ART, para efetuar o pagamento.
9)
REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL
O regime de execução para os serviços será o de contratação por preço global, conforme estabelece
o artigo 30, II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SCPAR.
O prazo de vigência do contrato será de até o cumprimento final das orbigações e da garantia do
equipamento.
O prazo de entrega do equipamento será de 20 dias a contar da expedição da autorização de
fornecimento.
A alteração da contratação ou prorrogação dos prazos informados observará as normas do artigo
140 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SCPAR.
10)

GARANTIA

Garantia fornecida de 12 meses, contra falhas do equipamento e matéria prima, ou seja, contra
qualquer defeito de fabricação que venha ser constatado durante o uso, excluindo-se desta garantia
às avarias de natureza acidental e aquelas decorrentes de uso inadequado do produto.
Os danos materiais que porventura venham a decorrer do fornecimento do equipamento pela
VENDEDORA são de sua inteira responsabilidade, obrigando-se a mesma, a repará-los
imediatamente;
11) CLÁUSULAS CONTRATUAIS E SANÇÕES
O descumprimento das obrigações contratuais assumidas ensejará nas seguintes sanções:
advertência, multa, suspensão temporária para participação de licitação e declaração de idoneidade,
conforme sanções e penalidades estabelecidas no art. 167 e seguintes do Regulamento de Licitações
e contratos da SCPAR, observando-se:
I - advertência;
II - multa moratória, na forma prevista no instrumento convocatório e no contrato;
III - multa compensatória, na forma prevista no instrumento convocatório e contrato;
IV - suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SCPAR, por
até 02 (dois) anos.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I e IV poderão ser aplicadas conjuntamente com
as penalidades de multa.
12) LOCAL E DADOS DE ENTREGA
O equipamento será entregue, no Porto de Laguna, localizada à Avenida Getulio Vargas, nº 728,
Magalhães, Laguna/SC (Terminal Pesqueiro de Laguna).
Nos seguintes horários: das 8:00h as 12:00h e;
das 13:00h as 17:00h de segunda a sexta feira.
O responsável pelo recebimento e conferência do produto deverá ser alguém da administração do
Porto de Laguna ou pessoa indicada por ela. A empresa contratada é responsável por todo o ônus
referente à entrega dos produtos no local mencionado, assumindo os encargos pertinentes ao
fornecimento do(s) produto(s), bem como taxas, impostos, fretes e demais despesas, diretas e
indiretas, incidentes sobre o(s) mesmo(s).
13) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
O gestor dicontrato deve estar ciente de suas obrigações, zelando pelo devido cumprimento do
contrato, de acordo com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SCPAR.
O colaborador Denis Dauri Schaimann, matrícula 260-7-01, será o gestor do contrato, responsável
por acompanhar e fiscalizar as obras constantes neste processo.
Ciente.
Denis Dauri Schaimann
Matrícula 267-7-01
Coordenador Operacional
Gestor do Contrato
14) PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços ocorrerá por conta da SCPAR, que designará um ou mais funcionários
responsáveis pela fiscalização dos trabalhos, os quais deverão ter amplos acesso a todos os
procedimentos adotados durante a prestação dos serviços, bem como deverão obter junto à
contratada, os esclarecimentos solicitados.
Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato são aqueles estabelecidos nos artigos
155 e 160 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SCPAR.
15)

LOCAL E DATA

Laguna, 27 de Junho de 2022
16) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Marcos de Sousa Sabino.
Matrícula: 144-9-01
Secretário Executivo de Gestão Portuária.
SC Participações e Parcerias S.A- SCPAR

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

DESCRIÇÃO

Qtde

R$ UNI.

R$ TOTAL

01

Rádio Boia Bastão Ais Com Placa
Solar conforme Termo de
Referência.

1

0,00

0,00

0,00

PREÇO GLOBAL

Prazo de validade da proposta: ______ dias

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s)
representante(s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.
RAZÃO SOCIAL

CNPJ NO

ENDEREÇO

COMPLEMENTO

TELEFONE

CEP

E-MAIL

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

Local e data:

____________________________________________
Nome do responsável legal pela empresa

MUNICÍPIO

UF

BANCO

AGÊNCIA

TELEFONE

E-MAIL

CONTA CORRENTE

