ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

1.1. Aquisição de ares condicionados destinados a atender a demanda deste Município, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. É necessária e urgente a aquisição dos aparelhos de ar condicionado previstos nesse termo
de referência para o andamento dos trabalhos dos servidores para não ocorrer a paralisação
dos trabalhos por falta de refrigeração no ambiente de trabalho, visto que há um número
elevado de equipamentos de refrigeração em precário estado de utilização que necessitam
substituição imediata, seja pela idade avançada, seja pelo intenso desgaste provocado pela
maresia, e não mais existem aparelhos reserva.
A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de propiciar melhor conforto
térmico nos ambientes de trabalho, tendo em vista as altas temperaturas, poeira e poluição
sonora.
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UNDADE

14

UND

APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000
BTUS – Split, capacidade 12.000 BTUs, 220v, cor
branca; controle remoto sem fio, com índice de eficiência
01

energética não inferior a 3,21 (W/W) Compressor
rotativo. controle remoto sem fio, filtro bactericida, com
etiqueta de eficiência energética, com certificação do
INMETRO.

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
3.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (dias) corridos dias, contados do recebimento da Ordem
de Fornecimento, em remessa única, na Prefeitura Municipal de Maragogi/AL. Horário e dia para
entrega: dias úteis, das 08 às 14 horas.
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3.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.
3.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de
15(quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
3.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
3.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
3.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
4.1. São obrigações da Contratante:
4.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
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4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
5.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
5.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português
e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
5.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
5.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
6. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO
6.1. Faturamento: A nota fiscal e/ou fatura,

deverá

se emitida em

nome

do

Órgão Contratante;
6.2. Prazo para Pagamento; O pagamento do serviço ocorrerá em até 30 dias
úteis contados da entrega da Nota Fiscal Eletrônica e apresentação de nota fiscal, mediante crédito
em conta corrente.
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7. SANÇÕES
7.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às
sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes
termos:
7.2. Em caso de inadimplemento total por parte da CONTRATADA, aplica-se multa no
percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do presente contrato, e, em caso de
inadimplemento parcial, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação
inadimplida.

Maragogi/AL, 27 de janeiro de 2021.

LUIS CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

