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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto o Registro de preço consignado em ata 

para futura e eventual, de aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados aos 

prédios da Secretaria de Educação e unidades de ensinos do Município do Paulista/PE. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição de aparelho condicionador de ar torna-se indispensável para manter uma 

temperatura adequada para o ambiente de trabalho, garantindo conforto térmico. 

2.2 A aquisição de aparelhos condicionadores visa atender a demanda da Secretaria de 

Educação e edificações vinculadas, substituindo aparelhos quebrados e sem condições de 

conserto; assim como atender a demanda dos prédios que estão sendo reformados e que 

necessitarão de novos equipamentos.  

2.3 A opção pelo sistema de registro de preços se dá com fundamento no art. 3º do 

Decreto 7.892/2013, incisos I, II e III, em razão da forma de aquisição dos bens, que terá a 

previsão de entregas parceladas, conforme a necessidade da Secretaria, e ainda considerando 

não ser possível prever a necessidade de substituição de produtos antigos e/ou com defeitos 

sem possibilidade de uso. 

2.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para 

a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1 Informamos que o quantitativo ora solicitado foi estimado com base na quantidade 

de ambientes a serem atendidos, com uma margem de segurança de 5%, tendo em vista não 

ser possível precisar o quantitativo e potencia dos equipamentos.  

Item Descrição Apres Quant Reserva 5% 
Quant 

Total 

1 

Aparelho Ar condicionado - Capacidade de refrigeração 

18.000btus, tensão 220V, tipo SPLIT, modelo SPLIT 

INVERTER - Selo Procel: Características Adicionais 1: 

Controle Remoto S/Fio Display Digital/Timer - Cor Branca 

-  Garantia abrange defeitos de fabricação do produto. 

Garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo 

estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal. 

CATMAT 458191 

Unidades 105 5 110 
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2 

Aparelho Ar condicionado - Capacidade de refrigeração  

24.000btus, tensão 220V,tipo SPLIT, modelo SPLIT 

INVERTER - Selo Procel: Características Adicionais 1: 

Controle Remoto S/Fio Display Digital/Timer - Cor Branca 

-  Garantia abrange defeitos de fabricação do produto. 

Garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo 

estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal. 

CATMAT 440747 

Unidades 510 25 535 

3 

Aparelho Ar condicionado - Capacidade de refrigeração  

36.000btus, tensão 220V, tipo SPLIT, modelo SPLIT 

INVERTER - Selo Procel: Características Adicionais 1: 

Controle Remoto S/Fio Display Digital/Timer - Cor Branca 

-  Garantia abrange defeitos de fabricação do produto. 

Garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo 

estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal. 

CATMAT 4441655 

Unidades 17 0 17 

4 

Aparelho Ar condicionado - Capacidade de refrigeração 

58.000btus, tensão 220V, tipo SPLIT, modelo SPLIT 

INVERTER - Selo Procel: Características Adicionais 1: 

Controle Remoto S/Fio Display Digital/Timer - Cor Branca 

-  Garantia abrange defeitos de fabricação do produto. 

Garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo 

estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal. 

CATMAT 456467 

Unidades 1 0 1 

4. DO VALOR ESTIMADO  

4.1 O valor total estimado é R$ 3.636.480,83 (três milhões, seiscentos e trinta e seis 

mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) conforme mapa comparativo 

de preços estimados, elaborado pelo setor de cotações. 

4.2 Tabela resumo: 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UNID. QTDE. 
V. 

UNIT 
V. TOTAL 

1 

Aparelho Ar condicionado - Capacidade de refrigeração 

18.000btus, tensão 220V, tipo SPLIT, modelo SPLIT 

INVERTER - Selo Procel: Características Adicionais 1: 

Controle Remoto S/Fio Display Digital/Timer - Cor 

Branca -  Garantia abrange defeitos de fabricação do 

produto. Garantia legal de 90 dias, dentro das condições 

de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota 

fiscal. CATMAT 458191 

UNID. 110 
 R$ 

4.216,21  

 R$   

463.783,10 

2 

Aparelho Ar condicionado - Capacidade de refrigeração 

24.000btus, tensão 220V, tipo SPLIT, modelo SPLIT 

INVERTER - Selo Procel: Características Adicionais 1: 

Controle Remoto S/Fio Display Digital/Timer - Cor 

Branca -  Garantia abrange defeitos de fabricação do 

produto. Garantia legal de 90 dias, dentro das condições 

de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota 

UNID. 535 
 R$ 

5.700,65  

 R$ 

3.049.847,75 
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fiscal. CATMAT 440747. 

3 

Aparelho Ar condicionado - Capacidade de refrigeração 

36.000btus, tensão 220V, tipo SPLIT, modelo SPLIT 

INVERTER - Selo Procel: Características Adicionais 1: 

Controle Remoto S/Fio Display Digital/Timer - Cor 

Branca -  Garantia abrange defeitos de fabricação do 

produto. Garantia legal de 90 dias, dentro das condições 

de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota 

fiscal. CATMAT 441655. 

UNID. 17 
 R$ 

6.684,63  

 R$   

113.638,71 

4 

Aparelho Ar condicionado - Capacidade de refrigeração 

58.000btus, tensão 220V, tipo SPLIT, modelo SPLIT 

INVERTER - Selo Procel: Características Adicionais 1: 

Controle Remoto S/Fio Display Digital/Timer - Cor 

Branca -  Garantia abrange defeitos de fabricação do 

produto. Garantia legal de 90 dias, dentro das condições 

de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota 

fiscal. CATMAT 456467. 

UNID. 1 
 R$ 

9.211,27  

 R$     

9.211,27  

4.3 Para obtenção do valor de referência foram utilizadas as seguintes fontes de preço: 

a) Banco de preços Zênite; 

b) Banco de Preços Nacional; 

c) Bolsa Nacional de Compras 

4.4 As despesas com a execução do contrato correrão à conta da seguinte classificação 

orçamentária:  

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 

12 Educação 

19102 Fundo Municipal de 

Educação do Paulista – 

Administração Direta 

2011 – Ensino Fundamental 

de Qualidade 

44905200 Equipamentos e 

Material Permanente 

12 Educação 

19102 Fundo Municipal de 

Educação do Paulista – 

Administração Direta 

4010 Apoio Administrativo 

às ações de Secretaria de 

Educação 

44905200 Equipamentos e 

Material Permanente 

5. LOCAL/ HORÁRIO DE ENTREGA 

5.1 Os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da expedição da Ordem de Fornecimento; 

5.2 A entrega deverá ser realizada no horário de 8:00h às 12:00h e de 14:00h as 16:00h, em 

dias úteis nos locais indicados pela Secretaria de Educação. 

6. DO RECEBIMENTO 
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6.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 

especificações no prazo de até 08 (oito) dias corridos a partir da data do recebimento. 

6.2. E DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos 

equipamentos, bem como o estado geral dos mesmos e consequentemente, a aceitação pelo 

setor competente da CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da 

data aprovação provisória. 

7. DO PAGAMENTO  

7.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado pela Secretaria Municipal de 

Educação, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo recebimento, comprovando a 

qualidade dos equipamentos. 

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 

compensação financeira por atraso de pagamento. 

7.3 A empresa vencedora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do 

banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações do FORNECEDOR, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei 

nº 8.666/93, as seguintes: 

8.1. Responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos até as dependências da 

CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao 

cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR; 

8.2. Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;  

8.3. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido; 

8.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de 

defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contado da sua notificação; 

8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

8.6. O retardamento na entrega dos equipamentos, objeto do certame, não justificado 

considerar-se-á como infração contratual; 

8.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões 

limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por 

base o valor contratual; 
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8.9. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre 

a execução contratual, inclusiva as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato; 

8.10. Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas. 

9. - DO CONTRATANTE 

9.1. – Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do contrato. 

9.2. – Designar servidor ou comissão composta por servidores da Secretaria de Educação de 

Paulista/PE, para o recebimento e aceitação dos equipamentos, devendo ser verificado no ato 

da entrega, o estado geral dos mesmos. 

9.3 - Efetuar o pagamento cumprindo os termos deste Termo de Referência. 

9.4– Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito 

ao contrato. 

10.  DAS PENALIDADES 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a 

CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

I – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) 

do valor do referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por 

cento); 

b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data 

da notificação: da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, 

entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se 

seguirem à data da notificação: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento 

rejeitado. 

10.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, 

na forma prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior. 
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10.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas 

no inciso do item 11.1:  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da rejeição, devidamente notificada; e  

III - pela não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no 

Edital. 

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório 

e não abrangida nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, 

para qualquer evento;  

10.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 

corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, 

cabendo à aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão 

contratual; 

10.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, 

no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de 

Contas da União – TCU nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente; 

10.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o 

seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e 

danos cabíveis. 

10.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

10.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se 

a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em 

dinheiro. 

10.9 Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação 

oficial; 

10.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 

Contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial; 

10.11. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a 

retenção do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo; 

10.12. O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por 

perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
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11.  DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. 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. 

12. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

12.1. Os equipamentos devem ter garantia contra defeitos de fabricação de qualquer parte ou 

peça, a partir da data da entrega definitiva, pelo mesmo período de vigência do contrato em 

execução; 

12.2. A CONTRATADA obriga-se a adotar medidas corretivas nos equipamentos que 

apresentarem defeitos, mau funcionamento ou improbidades, às suas expensas, sem ônus 

para a Secretaria de Educação, disponibilizando assistência técnica no Município do 

Paulista, Recife ou Região Metropolitana, no prazo máximo acordado, contado do ato da 

notificação expedida pela Secretaria. 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A vencedora do certame fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste Certame, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado da proposta, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da 

Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores; 

13.2 Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento, quaisquer condições 

que estiverem inclusas em seus anexos. 

 

Paulista/PE, 30 de novembro de 2022. 

 

Laércio José da Silva 

Engenheiro Elétrico 

Núcleo de Engenharia – Secretaria de Educação 
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ANEXO I 

Da distribuição por Edificação 

Distribuição por Edificações QUANTIDADES 

Nº Nome das Escolas 18.000 BTUs 24.000 BTUs 36.000 BTUs 58.000 BTUs 

1 CEMEDI TELMA PALMEIRA 2       

2 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

NILO PEREIRA 
3 7     

3 
COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ FIRMINO 

DA VEIGA 
3 50     

4 
CRECHE MUNICIPAL MARIA 

ANUNCIADA DE ARRUDA 
2 14     

5 CRECHE MUNICIPAL NOSSA PRATA 2 10     

6 CRECHE MUNICIPAL TIO ROBERTO 3 14     

7 
ESCOLA MUNICIPAL AMARO 

ALEXANDRINO 
2 4     

8 
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO 

ALDO PINHO 
3 20     

9 
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO COSTA 

CARVALHO 
3 19     

10 
ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER 

CÂMARA 
2 22     

11 
ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS 

ALBERTO DA SILVA ALVES 
8 5     

12 
ESCOLA MUNICIPAL DRª GELDA 

AMORIM   
3 20     

13 
ESCOLA MUNICIPAL EDISON GOMES 

DO RÊGO 
3 18     

14 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR 

CARLOS WILSON CAMPOS  
5 22 6   

15 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR 

MIGUEL ARRAES DE ALENCAR  
3 28     

16 ESCOLA MUNICIPAL HEINZ HERING 3 17     

17 ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ASSUNTA 2 7     
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18 
ESCOLA MUNICIPAL JAIME 

GONÇALVES BOLD 
3 18     

19 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FONSECA 

DE ALBUQUERQUE 
3 14     

20 
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 

GONÇALVES DA SILVA 
3 18     

21 ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS 2 18     

22 
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO 

MARCOS FREIRE  
3 16     

23 
ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA 

ALACOQUE ALENCAR SAMPAIO 
2 16 3   

24 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS 

NEVES  
3 10     

25 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUZIA 

PESSOA DE ANDRADE 
3 14     

26 
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO 

ETELVINO LINS 
2 8     

27 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALGA 

MARINA 
2 11 2   

28 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª IRACEMA 

DE CASTRO 
2 9     

29 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA 

CONCEIÇÃO DA PAZ 
3 14     

30 ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMÉLIA 3 12     

31 
ESCOLA MUNICIPAL RUBENITA DE 

LIMA CAVALCANTI 
3 12     

32 
ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA 

CAMAROTTI  
3 18     

33 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI 

GUIDO 
3 20     

34 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10 5 6 1 

Totais 105 510 17 1 

 


