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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 
 

Consiste em Registro de Preços para Aquisição de bebedouro 

elétrico industrial, visando atender as necessidades das Unidades De 

Ensino da Rede Municipal do Paulista, conforme especificações, 

exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
CATMAT 

UND. 
QUANT

IDADE  

1 

BEBEDOURO ÁGUA INDUSTRIAL, 3 

TORNEIRAS, CAPACIDADE ÁGUA:100 L; 

AÇO INOXIDÁVEL; VOLTAGEM:220 V 

452767 UND. 53 

2 

BEBEDOURO ÁGUA INDUSTRIAL, 4 

TORNEIRAS; CAPACIDADE ÁGUA:200 L; 

AÇO INOXIDÁVEL; VOLTAGEM:220 V.  

277414 UND. 62 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS  
 

2.1. DA CONTRATAÇÃO 

 

Considerando a solicitação da Secretaria Executiva de 

Administração da Secretaria de Educação para aquisição bebedouros 

elétricos industriais, com capacidade mínima de 100 litros e 200 

litros, visando atender as necessidades da das Unidades De Ensino da 

Rede Municipal do Paulista.  

 

Justifica-se tal processo, uma vez que, os filtros purificadores 

de água não foram suficientes para atender a necessidades da Unidade 

Educacional da Secretaria de Educação.  

 

A aquisição deste material permitirá a melhoria e um melhor 

controle de qualidade da água consumida pelos alunos, e ainda, a 

disponibilidade de água potável filtrada, evitando-se assim, 

contaminação ou qualquer outro problema de saúde, que possa ser 

prejudicial, a fim de preservar o bem estar e a saúde de toda a 

comunidade acadêmica. 

 

A quantidade de bebedouros industriais, foi baseada levando se 

em consideração o número de alunos matriculados nas unidades, e 

considerando ainda que um bebedouro de capacidade 100 litros atende 

de 150 a 300 pessoas por hora, e um bebedouro de 200 litros atende 

de 350 a 600 pessoas por hora, conforme memória de cálculo anexa. 

 

Registra-se que a aquisição para os refis se dará depois da 

aquisição dos bebedouros, uma vez que só será possível definir o 

modelo e marca após a compra dos referidos bebedouros, e assim, não 

configurar um possível direcionamento, como também possibilitar uma 

maior economicidade para a administração pública. 
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2.2. DA ADOÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A adoção do Sistema de Registro de Preço justifica-se uma vez 

que, as Unidades de Ensino passarão por manutenções, não sendo 

possível determinar os locais e quando se darão as instalações dos 

bebedouros, consequentemente as entregas dos equipamentos deverão ser 

parceladas. Considerando ainda que, dos poucos bebedouros existentes, 

não ser possível prever a quantidade vezes que será necessária a 

substituição de bebedouros antigos e/ou com defeitos sem 

possibilidade de conserto.  

 

3. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

3.1. O fornecimento dos itens constantes neste Termo de Referência 

deverá ser entregue conforme solicitação da Secretaria de Educação e 

ordem de Fornecimento emitida, nota de empenho ou instrumento 

equivalente pelo setor competente, em até 10 (dez) dias úteis; 

 

3.2. Os produtos deverão ser novos, e entregues em embalagens 

próprias do fabricante, lacradas e identificadas em perfeitas 

condições de armazenagem, acondicionadas de forma a permitir o 

manuseio e estocagem, sem comprometer a qualidade e durabilidade dos 

produtos.  

 

3.3. Os itens constantes neste Termo serão entregues na Escola 

Municipal Firmino da Veiga, situada à Avenida Marechal Floriano 

Peixoto, s/nº - Centro – Paulista – PE, ou em local indicado pelo 

órgão, no horário das 08h às 16h. 

 

3.4. Será verificada a conformidade dos produtos com as 

especificações técnicas descritas no Termo de Referência e o 

quantitativo solicitado previsto na nota de empenho.  

 

3.5. O fornecedor ficará obrigado a trocar, no prazo estabelecido 

pela Secretaria de Educação, às suas expensas, qual(is)quer 

produto(s) que vier(em) a ser recusado(s).  

 

3.6. A entrega dos produtos deverá ser efetuada conforme especificado 

no pedido de fornecimento, mediante recibo de entrega, de acordo com 

as quantidades solicitadas, livre de quaisquer outros encargos, sejam 

fretes, carretos, taxa de descargas ou embalagens, presentes às Notas 

Fiscais correspondentes.  

 

3.7. Em caso de devolução do objeto licitado, por estar em desacordo 

com as especificações exigidas, todas as despesas serão atribuídas 

ao fornecedor.  

 

3.8. Por ocasião de cada fornecimento, o fornecedor deverá observar 

rigorosamente as especificações técnicas do produto.  

 

3.9. A contratada obriga-se a entregar produtos com prazo de validade 

mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.  
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3.10. O Modo de Fornecimento será PARCELADO, conforme demanda 

apresentada pela Secretaria de Educação. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
 

4.1. BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS 

 

• Capacidade de 100 Litros no reservatório. 

• Que atenda de 150 a 300 pessoas/hora. 

• 03 torneiras frontais cromadas. 

 

4.2. BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 200 LITROS 

 

• Capacidade de 200 Litros no reservatório. 

• Que atenda de 350 a 600 pessoas/hora. 

• 04 torneiras frontais cromadas. 

 

4.3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMUM AOS 02 TIPOS DE BEBEDOUROS: 

 

• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno.  

• Com revestimento externo em chapa de aço inox. 

• Reservatório de água em aço inox, alta resistência, fácil 

limpeza e material atóxico.  

• Temperatura de trabalho entre 4 a 9ºC. 

• Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido ou 

similar. 

• Serpentina interna em aço inox 304. 

• Gás ecológico R 134 A. 

• Motor hermético. 

• Tensão 220v. 

• Baixo consumo de energia. 

• Regulagem da temperatura da água. 

• Filtro carvão ativado incluso: Pertence à Classe III na 

eficiência de retenção de partículas - Classe III: Filtra 85% 

das partículas com dimensão acima de 10 micra; E pertence à 

Classe C I na eficiência em redução do cloro livre encontrado 

na água: Classe C I: Reduz acima de 75% do cloro livre. 

• Vida útil para a próxima troca do filtro: no mínimo a cada 6 

meses. 

• Tomada 3 pinos (2Pinos + 01 Terra) conforme norma 

ABNT/NBR/603351. 

• Garantia: 12 meses. 

• Certificado pelo INMETRO. 

• Devem vir acompanhados de Manual em português (Brasil). 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS TÉCNICOS/FOLDERS: 
 

5.1. O Licitante provisoriamente vencedor, após a rodada de lances, 

deverá apresentar, no prazo determinado pelo pregoeiro(a), manual, 
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catálogo ou folder editado pelo fabricante dos produtos, com imagem 

do produto ofertado e especificação técnica detalhada ou ainda, 

poderá ser indicado sítio eletrônico onde os catálogos/ folders 

possam ser acessados. A forma que os catálogos /folders deverão ser 

apresentados ficará a critério do pregoeiro. 

 

5.2. Os referidos catálogos/folders serão submetidos à análise para 

emissão de Parecer Técnico, afirmando se as especificações do produto 

ofertado atendem ao exigido no Termo de Referência; 

 

5.3. Caso o Licitante provisoriamente em primeiro lugar, tenha o 

catálogo/folder reprovado, será convocado o próximo Licitante para 

acrescentar seu catálogo/folder nas mesmas condições do primeiro, e 

assim sucessivamente; 

 

5.4. O Licitante que não apresentar o catálogo/folder ou sendo o 

mesmo incompatível, no prazo estabelecido nesta condição, terá a 

proposta desclassificada para o respectivo item; 

 

5.5. O catálogo/folder deve estar em língua portuguesa ou com 

tradução do texto para a língua portuguesa com informações que 

permitam identificar as características técnicas do material 

ofertado; 

 

5.6. Ressalta-se que a aprovação do catálogo/folder não impede que a 

Secretaria de Educação rejeite total ou parcialmente o material que 

não for entregue de acordo com as especificações constantes neste 

Termo de Referência, ficando a cargo da licitante vencedora todas as 

despesas resultantes. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

6.1. O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável 

pelo atesto, na forma da legislação financeira municipal, nas 

seguintes condições:  

 

a) recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos bens com as especificações exigidas, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;  

 

b) recebimento definitivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a 
verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos 

bens e sua consequente aceitação pela Administração.  

 

6.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime o 

licitante da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem 

como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.  

 

6.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela 

qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo a mesma, 

substituir, no prazo estabelecido pela Secretaria de Educação, sem 

ônus adicional para a Prefeitura do Paulista, qualquer item que não 
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atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerada 

inadimplente e ficar sujeita à aplicação de penalidades.  

 

6.4. A retirada do produto para substituição será efetuada pelo 

fornecedor, sem ônus para Prefeitura do Paulista. 

 

7. DA GARANTIA 
 

7.1. O equipamento deste termo deve ter a garantia contra defeitos 

de fabricação, a partir da data de entrega definitiva, no mínimo de 

12(doze) meses; 

 

7.2. Na proposta o licitante deve declarara que durante o período de 

garantia assume e se compromete a cumprir diretamente ou se for o 

caso, por intermédio de credenciada as obrigações adiante 

relacionadas: 

 

a) Atender as chamadas do usuário para assistência técnica 

diretamente ou por intermédio de sua credenciada no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação efetuada; 

b) Prestar assistência técnica, obrigando-se a colocar os 

equipamentos em perfeito estado de uso, no prazo máximo de 20 

(vinte) dias corridos da solicitação efetuada; 

c) Indicar também na mesma declaração que executará a assistência 
técnica, durante o período de garantia, sem qualquer ônus adicional 

para a Prefeitura do Paulista, com os seguintes dados: 

c.1) A razão social, endereço com CEP e número do telefone; 

c.2) Nome da pessoa responsável para contato e e–mail; 

c.3) Se a executante desses serviços não for o próprio licitante 

a empresa indicada (credenciada) deverá declarar confirmando que 

os fará sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura do Paulista; 

 

7.3. Manter durante todo o prazo de garantia, assistência técnica na 

Região Metropolitana do Recife; 

 

7.4. Prazo de correção/substituição dos equipamentos em garantia sem 

condições de uso, quando for de quebra, ou mau funcionamento no máximo 

02 (dois) dias úteis apontadas pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

 

8. DOS VALORES 
 

8.1. O valor máximo global estimado é de R$ 368.061,19 (Trezentos e 

sessenta e oito mil sessenta e um reais e dezenove centavos), conforme 

mapa estimativo anexo. 
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8.2. Para obtenção do valor de referência foram utilizadas as 

seguintes fontes de preço: 

 

a) Banco de Preços Nacional; 
b) Banco de preços Zênite; 
c) Painel de Preços; 
d) Banco de Preços Comerciais – Google Shopping. 
 

9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO 
 

9.1. O critério de julgamento das propostas será o de PREÇO GLOBAL, 

ou seja, será considerado vencedor do certame o licitante que ofertar 

o MENOR preço global. 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento deverá ser efetuado à CONTRATADA, em até 30 (trinta) 
dias após apresentação da Nota Fiscal, e após o devido tombamento dos 

equipamentos;  

 

10.2. A realização do pagamento está condicionada a apresentação das 
seguintes certidões/documentos, quando pessoa jurídica: Certidão 

Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS. Quando pessoa física, a 

documentação exigida é: Cópia do RG ou CNH, CPF, Comprovante de 

Residência e Certidão Negativa de Débitos Imobiliários;  

 

10.3. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente 
de liquidação de qualquer obrigação; 

 

10.4. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato; 

 

10.5. A Administração Municipal efetuará as retenções tributárias 

obrigatórias. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

11.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições 

pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento e 

especificações técnicas anexa (Anexo I). 

 

11.2. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à 
execução do objeto contratado. 

 

11.3. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 02 

(dois) dias. 
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11.4. Assegurar ao Contratante o direito de sustar, recusar, mandar 
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo 

com as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento. 

 

11.5. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, 
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e 

descarregamento dos materiais. 

 

11.6. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos 
itens solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação 

em vigor e na forma exigida neste Termo de Referência. 

 

11.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

objeto deste Termo de Referência. 

 

11.8. Não transferir para o Contratante a responsabilidade pelo 

pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver 

inadimplência da Contratada, nem onerar o objeto deste Termo de 

Referência. 

 

11.9. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

 

11.10. Manter preposto, aceito pela Administração, para 

representá-lo na execução do objeto contratado. 

 

11.11. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante 

ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do objeto; 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 

 

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por 
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

 

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, 
no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
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12.5. Verificar se a prestação do serviço pela CONTRATADA está de 
acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

12.6. Solicitar, por escrito, a correção ou reforço na aplicação do 
produto de tratamento que não estiver de acordo com as especificações 

deste documento. 

 

12.7. Aplicar as penalidades cabíveis previstas na Lei nº 8.666 de 
1993. 

 

12.8. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
 

12.9. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota 
Fiscal/Fatura da contratada, no que couber; 

 

12.10. Fornecer por escrito as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

 

12.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a 

contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo 

art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

13.1. Atestado de Capacidade Técnica - documento emitido por Pessoa 
Jurídica de direito público ou privado atestando o desempenho da 

empresa das atividades compatíveis com o objeto da licitação. 

 

14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA 
será penalizada na forma prevista pelo art. 87 da Lei nº 8.666/93. O 

valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo 

de 10% (dez por cento) do valor do empenho, em cada caso; 

 

14.2. Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar 
a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estabelecido, 

conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 8.666/93. O valor da multa, 

neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado sem 

prejuízo da perda da garantia de participação; 

 

14.3. Ficam assegurados os direitos da Administração, em casos de 
inexecução do contrato, o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

15.  DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
um representante da Secretaria de Educação, por meio de unidade 

competente na forma que lhe convier, sendo exercido por seu 

representante legal, a ser designado conforme Art. 67 da Lei nº 

8.666/93; 
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16.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. A execução do objeto em pauta ocorrerá em conformidade com as 
cláusulas deste Termo de Referência, sendo observadas as 

especificidades apresentadas e os requisitos legais aplicáveis; 

 

16.2. O Contrato, ou outros instrumentos hábeis, será emitido em 4 
(quatro) vias. Após a assinatura das partes e das testemunhas, será 

destinada uma via para a CONTRATADA e as demais vias para os seguintes 

órgãos: Secretaria de Educação, Secretaria de Assuntos Jurídicos e 

Comissão de Licitação (CEL); 

 

16.3. A Secretaria de Educação dispõe, além do atendimento presencial, 
os seguintes meios de contato: Telefone (81) 99635.0482 | E-mail: 

secretariadeeducacaodopaulista@gmail.com; 

 

16.4. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de 
comum acordo, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

17. FORO 

 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista/PE para discussões de 
litígios decorrentes do objeto desta contratação, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

 

Paulista, 14 de junho de 2022. 

 

 

Luiz Henrique Pereira da Silva 

Gerente Administrativo 

Matrícula: 44.357 


