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TERMO DE REFERÊNCIA – Memorial Descritivo 
 
1. OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência foi elaborado com base nas solicitações de despesas emitidas pelas secretarias municipais 
participantes e, tem como finalidade, promover licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, por 
item, sob a forma REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação de empresa especializada na aquisição de 
equipamentos e eletrodomésticos, para atender necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias Integradas e Fundos 
Municipais, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, para atender necessidades da Prefeitura 
Municipal, Secretarias Integradas e Fundos Municipais, conforme especificações a seguir: 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A prefeitura tem como atribuição dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as suas unidades de atendimento, de 
maneira que as mesmas desempenhem suas funções administrativas ou operacionais de forma a atender o princípio da 
eficiência e qualidade à população em geral. 
 
2.2. A prefeitura em atendimento ao disposto nos artigos 6, Inciso IX, 7, § 2 e 9 da Lei nº  8.666/93 e Artigo 3º, Inciso I da Lei nº 
10.520/2002 e Decreto nº 5.450/05 e suas alterações, vem através do presente, justificar a necessidade de abertura de 
processo administrativo através  de Registro de Preços para eventual mobiliária em geral. O interesse desta administração pela 
formalização do Sistema de Registro de Preços considera as vantagens efetivas e práticas permitindo uma ampla concorrência 
ou pregão, de tudo que se compra no exercício e o que faltar poderá ser então enquadrado na modalidade pertinente de 
licitação ou dispensa de licitação, bem como redução do número de processos licitatórios, agilidade na ora da aquisição dos 
produtos, atendimento de demandas imprevisíveis, redução dos custos da licitação e maior transparência das aquisições. 
 
2.3. As aquisições são motivadas pela necessidade de se equipar as unidades administrativas do município de maneira 
igualitária, estabelecendo um efeito de padronização nas mesmas, oferecendo equipamentos e eletrodomésticos que 
satisfaçam suas necessidades de forma plena e com a construção de novos centros de ensino e unidades de saúde se faz 
necessário à aquisição de mobília para equipar novas salas administrativas, laboratórios de informática, auditórios, cozinhas, 
bibliotecas, salas de leitura, atendimento, entre outros, equipando-as com materiais de qualidade e que proporcionam maior 
agilidade, conforto e segurança nos serviços públicos prestados à população. 
 
3. DA VIGÊNCIA 
 
3.1. O Registro de Preços terá vigência durante um período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
4. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 
4.1. As especificações e quantitativos, estão descritas no quadro abaixo: 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    | 

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL | 

---------------------------------------------------------------------------- 

| 00001 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT - 9000 BTU'S                       | 

|       |        128.00  UNIDADE                2.078,333        266.026,62 | 

| 00002 | VENTILADOR DE PAREDE 50CM                                         | 

|       |        250.00  UNIDADE                  276,650         69.162,50 | 

| 00003 | FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS E FORNO                               | 

|       | Queimadores Frontais Tripla  Chama  Com  Controle  Individual das | 

|       | Chamas Internas e  Externas  Queimadores  traseiros  Chama  Dupla | 

|       | Material Grades e  Queimadores  da  Mesa  de  Ferro  Fundido  com | 

|       | esmalte antiaderente, Grade   Paneleira   de  Cantoneira  de  Aço | 

|       | Injetor de Gás   Horizontal,   Bandeja   Coletora   de   Resíduos | 

|       | Manipulador de temperatura 5 posições ,Garantia mínima de 1 Ano   | 

|       |                                                                   | 

|       |        100.00  UNIDADE                2.156,000        215.600,00 | 

| 00004 | FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS                                     | 

|       | Com 01 porta,  cor  Branca, Capacidade total 305 L, Altura 94 cm, | 

|       | Largura 94.5 cm,                                                  | 

|       | Comprimento  78  cm  Peso médio 59 kg, Garantia                   | 

|       | mínima de 12 meses.                                               | 

|       |         76.00  UNIDADE                2.667,667        202.742,69 | 

| 00005 | BEBEDOURO ELETRICO C/2 TORNEIRAS                                  | 
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|       | Com 02 Bicas,  Compartimentos  Bandeja  Coletora de Agua, Tipo de | 

|       | Bebedouro De Coluna.                                              | 

|       |        112.00  UNIDADE                2.290,283        256.511,70 | 

| 00006 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT - 12000 BTU'S                      | 

|       |        207.00  UNIDADE                2.537,667        525.297,07 | 

| 00007 | REFRIGERADOR - 380 L                                              | 

|       | Tipo Frost Free.  Tipo  do  refrigerador:  2  Portas. Controle de | 

|       | temperatura: Controle Externo,    Compartimento    extra    frio, | 

|       | Porta-Portaovos,,.Porta-latas, Separador de  garrafas,  Fôrma  de | 

|       | gelo, .Consumo médio  de  energia:  51,0  kWh/mês.  Classificação | 

|       | energética: Capacidade liquida total:380L.                        | 

|       |         21.00  UNIDADE                2.164,667         45.458,01 | 

| 00008 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT - 2400 BTU'S                       | 

|       |         70.00  UNIDADE                3.272,333        229.063,31 | 

| 00009 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LTS                                   | 

|       |        140.00  UNIDADE                1.023,283        143.259,62 | 

| 00010 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/ FORNO                                | 

|       | Queimadores simples e  duplo,  grelha em ferro fundido, gambiarra | 

|       | pintada; registro de   baixa-pressão  cromado;  na  cor  grafite; | 

|       | bandejas-coletores de resíduos;    forno                          | 

|       | revestido-com   lã   de                                           | 

|       | vidro(interno), com garantia mínima de 1 ano.                     | 

|       |        100.00  UNIDADE                2.180,283        218.028,30 | 

| 00011 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 02 COM FORNO                                  | 

|       |         30.00  UNIDADE                1.398,333         41.949,99 | 

| 00012 | LIQUIDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES                                 | 

|       | Motor mínimo de 550W, copo em Polipropileno, Voltagem 110 V / 220 | 

|       | V                                                                 | 

|       |        130.00  UNIDADE                  138,233         17.970,29 | 

| 00013 | ESPREMEDOR DE LARANJA INDUSTRIAL                                  | 

|       |         30.00  UNIDADE                  718,283         21.548,49 | 

| 00014 | REFRIGERADOR 239LTS                                               | 

|       | Tipo de gelo manual, 01 porta, porta-ovos, gaveta de legumes, cor | 

|       | branca, voltagem 110V / 220V                                      | 

|       |         32.00  UNIDADE                1.749,283         55.977,06 | 

| 00015 | REFRIGERADOR 403LT                                                | 

|       | Refrigerador 2(duas) portas, possuir compartimentos e prateleiras | 

|       | removíveis sistema frost ree descongela automática.               | 

|       |         16.00  UNIDADE                3.586,833         57.389,33 | 

| 00016 | FOGÃO 04 BOCAS C/ ACENDEDOR AUTOMÁTICO                            | 

|       |        109.00  UNIDADE                  746,667         81.386,70 | 

| 00017 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM 2 TORNEIRAS COM CAPACIDADE 1 | 

|       | 80LTS                                                             | 

|       |         40.00  UNIDADE                3.187,950        127.518,00 | 

| 00018 | TV LED 40"                                                        | 

|       |         23.00  UNIDADE                2.104,667         48.407,34 | 

| 00019 | REFRIGERADOR 275LTS                                               | 

|       | BRANCO 110V, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, DEGELO SECO.        | 

|       |          9.00  UNIDADE                2.000,167         18.001,50 | 

---------------------------------------------------------------------------- 

|                                          VALOR TOTAL R$ |    2.641.298,52 | 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

  
5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS, DOS PRAZOS E DOS LOCAIS 
 
5.1. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá entregar os materiais solicitados, objeto desta licitação, em estrita conformidade com 
disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Termo de Referência – Anexo I. 
 
5.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos materiais, a serem aplicadas durante 12 (doze) meses; 
assim, não poderão fornecidos em uma única parcela, devendo haver entregas parciais, de forma a atender as quantidades 
estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante. 
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5.3. A entrega dos materiais deverá ser disponibilizada imediatamente, a partir da assinatura do contrato, mediante a 
apresentação dos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão Licitante, de acordo com as necessidades destes. 
 
5.4. O FORNECEDOR REGISTRADO deverá atender ao chamado para fornecimento do material, objeto deste certame, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento formal da solicitação expedida pela Secretaria requisitante. Caso 
não seja efetivada a prestação do objeto no prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para o 
fornecimento do mesmo. 
 
5.5. As solicitações dar-se-ão de forma parcelada, semanalmente ou diariamente, de acordo com as necessidades da Secretaria 
interessada, mediante formulário próprio de Ordem de Fornecimento/serviço, emitido pelo encarregado responsável. 
 
5.6. Toda solicitação de entrega de material será mediante OC-Ordem de Compra, emitida previamente ao FORNECEDOR 
REGISTRADO, com parecer e diagnóstico prévio do servidor responsável, chefe de operações ou secretário. Caso haja divergência 
entre a solicitação e o fornecido, será elaborado novo parecer do material entregue, com anuência do servidor responsável, 
atestando os materiais excedentes. 
 
5.7. O ÓRGÃO GERENCIADOR rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com a ordem de 
fornecimento e com as normas deste Edital; 
 
5.8. O recebimento definitivo dos materiais, objeto deste Edital, não exclui a responsabilidade da licitante vencedora quanto aos 
vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Secretaria requisitante, nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); 
 
5.9. O ÓRGÃO GERENCIADOR indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
 
5.10. No recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto, 
descritas neste Termo de Referência - Anexo I, e será observado no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
6. DA GESTÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
6.1. Caberá ao Gabinete do Prefeito, através da Diretoria de Licitação e Compras, a gestão dos preços registrados, atuando 
como ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, verificada a adequação destes aos praticados pelo mercado e 
às necessidades demandadas pela Administração municipal; 
 
6.2. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital, caberão respectivamente à Diretoria de Licitação 
e Compras e aos órgãos participantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do 
art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. 
 
7. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
7.1. É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante este Município 
de Maracanã, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Termo. 
 
7.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Termo e comprovada a manutenção 
das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo 
pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal. 
 
7.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada na 
proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
7.4. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior 
passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. A fiscalização da contratação caberá aos órgãos participantes deste registro, que determinarão o que for necessário para 
regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu 
substituto legal. 
 
8.2. Será designado para fiscalizar e acompanhar as entregas, objeto da presente contratação, o servidor público municipal de 
acordo com cada secretaria. 
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8.2.1. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos produtos, inclusive observância às 
quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os materiais em desacordo com as especificações do edital, bem como, 
dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 
da Lei n. 8.666/93. 
 
9. INFORMAÇÕES AOS LICITANTES 
 
9.1. Os licitantes poderão contatar com a Diretoria de Licitação e Compras pelo e-mail maracanalicitacao@gmail.com, para 
dirimir dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários quanto a execução e fornecimento do objeto a ser adquirido, bem 
como demais informações pertinentes. 
 

 
 

Maracanã(PA), 27 de março de 2020. 

 

 

 

Raimunda da Costa Araújo 
Prefeita Municipal 

 
 


		2020-03-27T16:35:43-0300
	OZIAS FREITAS BARROSO:95171746249


		2020-03-27T16:41:01-0300
	RAIMUNDA DA COSTA ARAUJO:03881776249




