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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente tem por objeto a futura contratação de empresas especializadas em 
Prestação de Serviços Técnicos na Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva de 
Equipamentos de Refrigeração (geladeiras,  freezer  e bebedouros), ar condicionado tipo  

(Split),  a fim de atender as demandas das escolas da rede de ensino, atendidas pela 
Secretaria Municipal de Educação, Município de Rurópolis-Pa. 

2. DO TERMO 

	

2.1 	Este termo de referência foi elaborado pelo Departamento de Compras e Licitações da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. As dúvidas poderão ser sanadas junto ao 
referido setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

	

3.1 	0 objetivo desta contratação é garantir a operação, com funcionamento adequado, 
dos sistemas de ar condicionado nas unidades da Prefeitura Municipal de Contagem, 
obedecendo aos padrões de saúde, segurança e conforto térmico recomendável, em 
consonância com as exigências da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para 
isto são necessários os serviços de manutenção preventiva e corretiva por pessoal com 
qualificação e responsabilidade técnica para realizar tais intervenções. 

	

3.2 	Os benefícios que resultarão desta contratação serão o funcionamento adequado dos 
aparelhos de ar-condicionado, a garantia de temperatura ambiente mais amena nos dias de 
calor proporcionando conforto térmico e sem risco para a saúde dos usuários. Considerando 
que não existem no quadro de servidores, profissionais qualificados para executarem os 
serviços de manutenção corretiva e preventiva e também não dispor de peças para 
reposição e a inviabilidade econômica e financeira em manter todo aparato de uma oficina 
própria com equipamentos e materiais, justificamos a contratação desses serviços. 

	

3.3 	Quanto à exigência de localização: a contratada com sede fora do Município de 
Rurópolis deverá possuir representante e local especifico neste município, se faz necessária 
tendo em vista a obtenção da proposta mais vantajosa para o Município de Rurópolis, pois, se a 
distância entre a sede do Município e a Contratada for grande, a vantagem do "menor prego" 
ficará prejudicada em razão do aumento do custo com o deslocamento do pessoal e há no raio 
estabelecido empresas em número suficiente não restando comprometido o principio da 
competitividade. 

	

3.4 	As quantidades apresentadas na tabela a seguir, são meramente referenciais e têm a 
única finalidade de subsidiar as licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em 
nenhuma hipótese, em compromisso da Secretaria de Educação de atendimento de tais 
quantidades e valores no período de contratado. 

4. PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

	

4.1 	0 prazo do contrato da prestação do serviço acima descrito será realizado pelo 
período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado a critério da Administração em 
consonância a legislação vigente. 

	

4.2 	A contratada com sede fora do Município de Rurópolis deverá possuir representante 
e local especifico no município, ou o mais perto e de fácil acesso possível da contratante pra 
realização dos serviços, indicando o respectivo endereço e pessoal habilitado para 
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atendimento as solicitações da SECRETARIA MUNICIPAL DE RUROPOLIS - PA, durante a 
execução do contrato. 

5. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
5.1 	A garantia dos serviços, objeto deste Termo de Referência, será de no mínimo 90 
(noventa) dias. 
5.2 	A empresa vencedora garantirá a execução dos serviços de instalação que 
apresentarem defeitos pelo período de 12 (doze) meses, sem ônus para a contratante a 
contar da data de recebimento definitivo. 
5.3 	Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de 
seus técnicos aos locais necessários, pela retirada e entrega dos equipamentos, assim como 
pelas despesas de transportes, frete e seguros correspondentes. 

6. DA ESCOLHA DO EXECUTOR 
6.1. 	A empresa a ser contratada deverá atender os requisitos estabelecidos neste Termo de 
Referência e apresentar a proposta mais vantajosa para a administração, que será averiguada de 
acordo  corn  a planilha orçamentaria em anexo; 
6.2. 	Os preços oferecidos deverão incluir todas as despesas necessárias à prestação dos 
serviços, observadas as exigências deste Termo de Referência. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 	A CONTRATADA realizará manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento da 
mão-de-obra com auxiliares e técnico supervisor de equipe, quando solicitado a realizar 
manutenção nos equipamentos. 
7.2 	A CONTRATADA deve: fornecer relatório da necessidade de materiais de reposição, 
peças, gás, compressores, componentes eletrônicos,  etc.  a fim de o órgão providenciar 
orçamentos para aquisição destas peças. 
7.3 	É obrigação da CONTRATADA, todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou 
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o serviço contratado, mão-de-obra, despesas 
operacionais e administrativas, seleção e contratação de pessoal, supervisão, fiscalização, 
transporte, taxas, uniformes, crachás, emolumentos, seguros, indenizações, férias, elementos 
substituto de férias, folgas, licenças, atestados, faltas, e todas as obrigações trabalhistas 
(registro em consonância com a CLT), previdenciárias e securitárias serão de obrigação da 
empresa contratada para que forneça  corn  o máximo de competência a execução dos 
serviços requeridos. Também é de obrigação da CONTRATADA: todas as ferramentas, EPI's 
(Equipamento de proteção individual) e EPC's (Equipamentos de proteção coletiva) 
necessários à perfeita execução dos serviços de refrigeração, e demais atividades correlatas, 
incluindo o fornecimento de todos os instrumentos necessários ao alcance dos aparelhos, 
inclusive aqueles aparelhos dispostos externamente, necessitando ao técnico do 
equipamento ideal com a máxima segurança do procedimento (componente de descida 
externa de edificações). 
7.4 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente, realizando criteriosamente a seleção e o preparo dos empregados que 
irão prestar os serviços, encaminhando elementos com boa conduta e com qualificação 
técnica devidamente reconhecida, tendo funções profissionais registradas em suas carteiras 
de trabalho. 
7.5 	Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás. 
7.6 	Nomear encarregado responsável pelos serviços, que permanecerá no local do 
trabalho, caso, o serviço seja obrigatório a realização nas dependências das unidades da 
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Secretaria Municipal de Educação, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos 
executantes dos serviços, este encarregado terá a obrigação de reportar-se a Administração 
e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas quando 
detectadas. 
7.7 	Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituidos em até 24 (vinte e 
quatro) horas. Os equipamentos e ferramentas elétricas devem ser dotados de sistemas de 
proteção, de modo a evitar danos A rede elétrica e aos seus usuários; 
7.8. 	Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, tais como: 
furadeiras, lixadeiras, tornos e morsas, ferramentais manuais, aspiradores de pó, 
compressores de gás-ar e vácuo, motobombas, caixas de ferramentas, voltímetros, 
amperímetros, multe éster's, escadas, carrinhos manuais ou elétricos, EPI'S, EPC'S,  etc.,  de 
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração; 
7.9 	Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Administração; 
7.10 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado; 
7.11 Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, as ocorrências 
havidas; 
7.12 Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, inclusive ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância As recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 
7.13 Possuir, no quadro de funcionários, responsável técnico, devidamente registrado no 
órgão competente, que se responsabilizará formalmente, juntamente com a contratada, 
pelos serviços objeto deste projeto básico; 
7.14 0 horário das atividades e manutenção deverá atender as necessidades desta 
secretaria de ensino e de acordo com sua programação, (Segunda a Sexta das 08:00h as 
18:00h). 
7.15 A contratada deverá apresentar documento informando os números de telefones 
fixos e celular, tanto da empresa, quanto dos técnicos responsáveis e ainda, o  e-mail  do (a) 
responsável pela empresa e/ou dos técnicos para que a secretaria possa entrar em contato, 
caso haja necessidade. 
7.16 Entregar os relatórios de manutenção, ficando condicionado o respectivo pagamento 
A entrega dos relatórios, com a assinatura de cada servidor atestando que foi realizado 
serviço/reparo no equipamento de sua sala de trabalho. 
7.17 Apresentar relatório de climatização (carga térmica dos ambientes) afim de 
compreender a situação em cada ambiente e se assim necessário, remanejar/substituir 
equipamentos. 
7.18 Durante a execução do serviço, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o 
andamento do mesmo, e, caso ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato 
a Contratante e informar as devidas medidas que serão tomadas visando à solução do 
mesmo para a normalização da prestação do serviço a contento. 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
8.1 0 contratante exercerá fiscalização dos serviços contratados, acompanhando toda a 
execução para o cumprimento das especificações técnicas contratadas, assim como a 
qualidade do mesmo. 
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8.2 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita 
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos 
omissos neste Termo de Referência. 
8.3 Perfazer os pagamentos junto a Contratada sempre que atendido as determinações 
especificadas no contrato. 

9. MEDIDAS ACAUTELADO RAS 
9.1 Consoante o artigo 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração publica poderá, sem a 
prévia manifestação, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano difícil ou impossível reparação. 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
10.1 Nos termos do  art.  67 Lei n2  8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
10.2 A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o art.  70 da Lei ri2  8.666, de 1993. 
10.3 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
11.1 As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão por conta das 
seguintes disponibilidades  or  amentárias: 
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE 

DESPESA 
NOMENCLATURA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
12 361 0005 2.023 

3.3.90.39.00 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEM ECD 

12. DO PAGAMENTO. 
12.1 0 pagamento referente ao objeto desta licitação será efetuado através de ordem de 
pagamento em favor do CONTRATADO, depositado em conta corrente do CONTRATADO, ate 
o 102  (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, desde que seja 
apresentada a (s) respectiva (s) Nota (s) Fiscal (is). 
12.2 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
12.3 0 pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de 
inexecução, imperfeição ou qualquer outra irregularidade, até o saneamento destes. 
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13. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
13.1 0 custo estimado total da presente contratação é de R$85 114,06 (oitenta e cinco mil, cento 
e quatorze reais, seis centavos). 
13.2 0 custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante no processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisa de mercado. 

14. FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 
14.2 Ficará como técnico(a) responsável pela Fiscalização do Contrato e Prestação deste serviço 
o servidor GESIEL GOMES ARRUDA Matricula N° 011038-8, representante da Secretaria 
Municipal de Educação. 

15. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1 A prestação dos serviços constantes no presente Termo de Referência é de natureza 
continuada, razão pela qual o Contrato  tell  vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos no inciso II do art.57, 
da Lei n° 8.666/93. 

16. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1 As aplicações somente serão aplicadas caso a empresa não cumpra, na integra, a 
regularidade da entrega dos materiais, assim estará sujeita as infrações e sanções administrativas 
previstas no edital, no contrato, e na Lei 8.666/93; 

17. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

QUADRO DE NECESSIDADES 

ITEM DESCRIÇÃO UN1D QUANT V.  UNIT.  V.TOTAL 

01 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 
Instalação em central de ar 12.000 
BTU'S  220V 

UND 30 R$ R$  

02 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 
Instalação em central de ar 18.000 

BTU'  S 220V 
UND 60 R$ R$  

03 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 
Instalação em central de ar 22.000 
BTU'S  220V 

UND 10 R$ R$  

04 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 
Instalação em central de ar 9.000 
BTU'S  220V 

UND 10 R$ R$  

05 

PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 
Manutenção 	 Preventiva 
(Higienização 	e 	Lubrificação)  
FREEZER,  GELADEIRA E BEBEDOURO. 

UND 50 R$ R$ 

06 

PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 
Manutenção 	 Preventiva 

. 	. 	. 	.., 
(Fligienizaçao 	e 	Lubrificação) 	em 
central de ar 18.000  BTU'S  220V 

UND 60 R$ R$ 
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07 

PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 

Manutenção 	 Preventiva 

(Higienização 	e 	Lubrificação) 	em 

central de ar 24.000  BTU'S  220V 

UND 30 R$ R$ 

09 

PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 

Manutenção 	 Preventiva 

(Higienizaçao 	e 	Lubrificação) 	em 

central de ar 7.000  BTU'S  220V 

UND 20 R$ R$ 

10 

PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 

Manutengão 	 Preventiva 

(Higienização 	e 	Lubrificação) 	em 

central de ar 9.000  BTU'S  220V 

UND 30 R$ R$ 

11 

PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	de 

Manutenção 	 Preventiva 

(Higienização 	e 	Lubrificação) 	em 

central de ar 12.000  BTU'S  220V 

UND 40 R$ R$ 

VALOR TOTAL R$ 	- 

Rurópolis-PA, 20 de julho de 2021. 

JURANDIR FERREIRA VIEIRA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Decreto n° 003/2021. 
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