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1. DO OBJETO 

                                              ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE 

ARES-CONDICIONADOS (SPLITS) E VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA 

VISTA-PA, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 

Justifica-se em decorrencia das necessidades de aquisição dos supracitados objetos, para o pleno 

funcionamento das atividades diárias desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente necessita de da compra Centrais de Ar para a execução de suas 

atividades diárias que são executadas dentros das salas disponibilizadas para a Semma pelos períodos da 

manhã e tarde, horários este em várias estações do ano, sendo que em algumas ocasiões em horários em 

altas temperaturas, necessita também desses suportes para executar reuniões de alinhamentos nas salas e 

etc. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL: 

A aquisição dos bens elencados na planilha de referência anexa se faz necessária para a melhoria das 

condições térmicas dos ambientes do Prédio Sede da Prefeitura e dos Prédios das Secretarias vinculadas 

visando garantir a climatização de todos os ambientes das áreas administrativas, bem como dos diversos 

ambientes em que a disponibilização dos equipamentos é indispensável a fim de garantir e melhorar a 

qualidade dos serviços prestados aos munícipes que precisarem ser atendidos nesses espaços. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

O Município de São Sebastião da Boa Vista – PA, possui em sua rede de ensino um total de 6.641 (seis 

mil, seiscentos e quarenta e um) alunos, distribuídos em 41 (quarenta e um) escolas e 03 (três) anexos 

escolares. As Unidades Escolares e o prédio da Secretaria Municipal de Educação foram assumidas pelo 

novo Gestor da Secretaria Municipal de Educação da administração atual, com quantidades insuficiente de 

aparelhos de Ar- condicioados e ventiladores para mater refrigeraçao adequada das salas, e para se manter 

as estrutura física das escolas em condiçoes diginas de permanência do educando no que diz respeito a 

climatização em conformidade com a temperatura do meio ambiente agradável e aceitável aos organismos 

biológicos que se quer preservar, sabemos que é necessário manter uma temperatura adquada, não 

causando irritabilidade e impaciência, fatores que atrapalham o desenvolvimento dos estudos. Isso porque a 

capacidade de concentração diminui tanto dos alunos quanto dos educadores, fazendo com que estudante 

fiquem com mais dificuldade para fixar o conhecimento e os professores deconfortáveis para ministrar os 

conteudos dentro de sala de aula. Há diversos estudos científicos que comprovam que as altas temperaturas 

afetam negativamente a capacidade de aprendizagem e a memorização, é fato que nas cidades onde o clima 

é predominantemente quente, o uso do ar condicionado pode ser importantíssimo para não prejudicar o 

desempenho dos alunos dentro de sala das salas de aula. Considerando também a necessidade de melhorar 

a climatização da estrutura física do predio da Secretaria Municipal de Educação, onde são desenvolvidas 

atividades administrativas de relevante importancia para o desenvolvimenta da educação em  nosso 

municipio, precisamos dar condições adquadas para os servidores que trabalham com firmeza e constãncia 

em suas atividades diárias, se faz necessário a aquisição de aparelhos de Ar condicionados e Ventiladores. 

2. JUSTIFICATIVA 
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logo, tal solicitação assume caráter de urgência pois não só atenderá as necessidades diárias da própria 

Semed mas também as necessidades alimentícias por ocasião das formações pedagógicas em nossas 

escolas. Logo, tal solicitação assume caráter de urgência pois não só atenderá as necessidades diárias da 

própria Semed mas também as necessidades alimentícias por ocasião das formações pedagógicas em 

nossas escolas. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Considerando que a demanda nos serviços de saúde, tiveram um aumento significativo, observamos após 

levantamento dos nossos serviços, que além de atender a população da sede e dos interiores cidade, 

também atendemos a população de municípios vizinhos como: Muaná, Curralinho, limoeiro do Ajuru e 

Oeiras do Pará. Sabe-se que o atendimento do Sistema único de Saúde é universal segundo a constituição e 

negar atendimento ocorre em penalidades para quem o faz. Desta forma precisamos manter a Secretaria 

Municipal de Saúde, Hospital Municipal e Unidades Básicas climatizadas em condições adequadas para o 

atendimentos diários dos usuários, e é através da aquisição e instalação de aparelhos de Ar- condicionados 

e Ventiladores que conseguiremos manter a regularidade de atendimento e um ambiente agradável e 

deleitável em nossas estruturas físicas. Não se faz um atendimento de saúde de qualidade e digno sem que 

se possa dar condições para a permanência do usuário e dos servidores (profissionais de saúde). Os 

aparelhos de Ar- condicionados e Ventiladores são de extrema necessidade, uma vez que os prédios da 

Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal e Unidades Básicas, foram recebidos com quantidades 

de aparelhos de Ar- condicionados e Ventiladores insuficientes para se manter a climatização adequada. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: 

Justifica-se em decorrência das necessidades de climatização das unidades vinculadas a Assistência Social 

que atendem os usuários do SUAS, FPM e IGD SUAS – Secretaria de Assistência,  Bloco da Proteção 

Social Básica: mantém o funcionamento dos projetos e serviços ofertados pelos CRAS Aeroporto, CRAS 

Maria Júlia; Casa da Juventude; Centro da Criança; Arte a Vista; Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos; Bloco da Proteção Social Especial: garante que os serviços prestados pelo CREAS que mantém 

o funcionamento dos departamentos, divisões e seções que CADÚNICO que possibilita os serviços do 

Programa Auxílio Brasil, Primeira Infância do SUAS – Programa Criança Feliz: faz o acompanhamento de 

crianças de 0 a 3 anos, crianças de 0 a 6 anos beneficiárias do BPC e gestantes, essas unidades mantém 

trabalhos e atividades diárias recebendo e atendendo munícipes que necessitam dos referidos serviços. 

Sabemos que nossa região é de clima constantemente quente e que a quantidade de usuários é atendidos é 

consideravelmente grande, culminando em recepções com grade número de pessoas no aguardo para 

atendimentos, desta precisamos deixar o ambiente agradável em condições humanas para a que se possa 

manter a permanecia desses usuárias até que se encerre o devido atendimento, para isso precisamos com 

urgência de Aparelhos de ar condicionados e ventiladores para serem instalados nas referidas unidades, que 

se encontram sem os Aparelhos de ar condicionados e ventiladores, ou com os mesmo sem condições de uso. 

 

 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho  de 1993 e 

suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 

 

 4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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4.1. Especificações dos Produtos 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

MÉDIO 

VAOR 

TOTAL 

MÉDIO 

1 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 

BTU´S SPLIT                                                                                            

ESPECIFICAÇÃO:  tensão 220v, classificação A  

para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

entrega do produto, sem instalação. - COTA 

PRINCIPAL 

UNIDADE  62 R$ 2.755,67  

 

R$ 170.851,54 

  

2 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 

BTU´S SPLIT                                                                                            

ESPECIFICAÇÃO:  tensão 220v, classificação A  

para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

entrega do produto, sem instalação - COTA 

RESERVADA ME/EPP 

UNIDADE 20 R$ 2.755,67 R$ 55.113,40 

3 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 

BTU´S SPLIT                                                                               

ESPECIFICAÇÃO:  t tensão 220v, classificação 

A  para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

entrega do produto, sem instalação. - ITEM 

EXCLUSIVO. 

UNIDADE  30  R$ 2.583,22   R$ 77.496,60  

4 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 

BTU´S SPLIT                                                                                      

ESPECIFICAÇÃO:   tensão 220v, classificação A  

para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

UNIDADE  90  R$ 2.732,75  R$ 245.947,50 
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entrega do produto, sem instalação.- COTA 

PRINCIPAL 

5 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 

BTU´S SPLIT                                                                                      

ESPECIFICAÇÃO:   tensão 220v, classificação A  

para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

entrega do produto, sem instalação- COTA 

RESERVADA ME/EPP 

UNIDADE 30 R$ 2.732,75 R$ 81.982,50 

6 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO  24.000 

BTU´S SPLIT                                                                                   

ESPECIFICAÇÃO:   tensão 220v, classificação A  

para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

entrega do produto, sem instalação.- COTA 

PRINCIPAL 

UNIDADE  59  R$ 3.864,32  R$ 227.994,88  

7 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO  24.000 

BTU´S SPLIT                                                                                   

ESPECIFICAÇÃO:   tensão 220v, classificação A  

para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

entrega do produto, sem instalação - COTA 

RESERVADA ME/EPP 

UNIDADE 19 R$ 3.864,32 R$ 73.422,08 

8 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 36.000 

BTU´S SPLIT                                                               

ESPECIFICAÇÃO:  tensão 220v, classificação A  

para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

entrega do produto, sem instalação.- COTA 

PRINCIPAL 

UNIDADE  55  R$ 4.663,86  R$ 256.512,30  



 
 
 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

 

 
Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro 

CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000 

 

 
 

 

5.1. Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 

quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para 

assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima 

especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de 

fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, alertamos que esta 

Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retromencionados, diante de 

tal fato o São Sebastião da Boa Vista - Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não 

cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do 

Município de São Sebastião da Boa Vista. 

5.2. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve apenas 

como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3. Os produtos licitados serão fornecidos ao Município de São Sebastião da Boa Vista, pelo valor 

aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor 

contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa contratada da Ordem de 

Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4. O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias a contar do recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota 

de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de São Sebastião da Boa 

Vista, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos produtos e 

suas respectivas quantidades. 

5.6. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja 

feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da 

majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os 

produtos negociados. 

 

9 

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 36.000 

BTU´S SPLIT                                                               

ESPECIFICAÇÃO:  tensão 220v, classificação A  

para consumo de energia (com selo PROCEL) 

operação frio, controle remoto sem fio, redução de 

nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro 

de ar antibacteriano, visualização central de fácil 

leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste 

automático de fluxo de ar, timer programável. 

Garantia mínima de 12 meses contado da data de 

entrega do produto, sem instalação - COTA 

RESERVADA ME/EPP 

UNIDADE 18 R$ 4.663,86 R$ 83.949,48 

10 

VENTILADOR DE PAREDE                                                                                                         

ESPECIFICAÇÃO: Ventilador de Parede Power 

70cm Bivolt 230W, 3 velocidades, Garantia mínima 

de 12 meses contado da data de entrega do 

produto.- COTA PRINCIPAL 

UNIDADE  182  R$ 379,77   R$ 69.118,14  

11 

VENTILADOR DE PAREDE                                                                                                         

ESPECIFICAÇÃO: Ventilador de Parede Power 

70cm Bivolt 230W, 3 velocidades, Garantia mínima 

de 12 meses contado da data de entrega do produto 

- COTA RESERVADA ME/EPP 

UNIDADE 60 R$ 379,77 R$ 22.786,20 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 
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6. DO PAGAMENTO  

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos. 
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade 
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a 
mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas  no prazo de seus 
vencimentos. 

 
7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura 

e os contratos oriundo da ARP, será até 31 de dezembro do exercicio vigente. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

b) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; 

c) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas em licitação, devendo 

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições: 

d) Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, 

seguros, tarifas, tacas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer 

outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados; 

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da 

CONTRATANTE; 

f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, 

ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; 

g) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

h) Entregar o produto, de acordo com os prazos (até 05 dias) e especificações constante neste termo. 

i) Providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, correção das deficiências apontadas pelo setor 

competente do Contratante;  
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a) Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com 

base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 

c) Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do produto, através da unidade responsável por 

esta atribuição. 

d) Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a    

contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

execução do objeto. 

e) Considerar para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela contratada e 

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

f)  Comunicar e Notificar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do objeto contratado.  
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