
 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1- ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO TÉCNICO DO OBJETO:  

 

Este Termo de Referência tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para instalação elétrica 

predial complexa da rede elétrica especifica também composta por padrões T6 com caixas de comando e 

postes em concreto, para futura instalação de vários aparelhos de ar condicionado, nas escolas Marya 

Villany Delmondes e Magda Ivana, ambas no município de Jaciara/MT”,  

 
2- JUSTIFICATIVA: 

Há alguns anos foram adquiridos pelo município 27 aparelhos de ar condicionado modelo split de 36.000 mil 

btus, portanto, faz-se necessário que se possa garantir a funcionalidade dos aparelhos que vão proporcionar 

conforto aos usuários para os fins a que se destinam. 

 

Quanto à necessidade da instalação, o município não possui a parte ferramental e de pessoal habilitado na área 

em comento, notadamente engenharia mecânica e elétrica, porquanto são imperativas a especialização e a 

qualificação na prestação dos referidos serviços de instalação elétrica. Todavia, verificada a falta de recursos 

humanos com essas características nesta Secretaria, e não sendo de interesse da Administração, por razões 

econômicas, manter um quadro funcional efetivo com as especializações e qualificações exigidas, é 

imprescindível que a empresa contratada além do fornecimento dos materiais elétricos para instalação também 

execute o serviço de instalação da nova rede elétrica específica, bem como instalação dos padrões T6, caixas de 

comando e postes de concreto.  

 

OBSERVAÇÕES: 
1. O serviço e composto por mão de obra e material que será utilizado na implantação da rede elétrica a ser 

utilizada na instalação dos 27 aparelhos de ar condicionado bem como os demais componentes eletroeletrônicos  

que será instalado nas referidas escolas municipais, reiterando que é de inteira responsabilidade da contratada 

toda a mão de obra e material elétrico utilizado nas escolas Maria villany Delmondes e Magda Ivana . 
 

2 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  

 

2.1 A implantação de toda rede elétrica a ser utilizada na instalação dos 27 aparelhos de ar condicionado split 

de 36 mil btus bem como os demais componentes eletroeletrônicos que serão instalados nas escolas municipais 

Marya Villany Delmondes e Magda Ivana e implantação e instalação de 1 padrão t6 com caixa e poste em 

concreto em cada escola.   

 

2.3 Segue os dois projetos elétricos  de implantação dos ar condicionados . 

Itens a ser licitado  

2.4 Quantidade estimada e capacidade dos equipamentos. 

 

         Código tce; 352824-3 
 

CAPACIDADE (BTU) 36,000     TOTAL 

QTDE 27     27 

 

2.5 justificativa  



 

 

A alguns anos foi adquirido pelo município os 27 aparelhos de ar condicionado split de 36,000 mil btus  

faz-se necessário garantir a funcionalidade dos aparelhos que vai proporcionar  conforto dos usuários das 

instalações, para os fins a que se destinam, executando todos os serviços inerentes à área de ar condicionado. 

 

Quanto à necessidade da instalação, o município não possui a parte de ferramental e pessoal habilitado na área 

em comento, notadamente engenharia mecânica, porquanto são imperativas a especialização e a qualificação na 

prestação dos serviços de instalação dos equipamentos. Todavia, verificada a falta de recursos humanos com 

essas características nesta Secretaria, e não sendo de interesse da Administração, por razões econômicas, 

manter um quadro funcional efetivo com as especializações e qualificações exigidas, é imprescindível que a 

empresa contratada além do fornecimento dos materiais elétricos para instalação dos aparelhos de  ar 

condicionado, realize a instalação desses equipamentos. Essa contratação constitui-se na 

 
 

 

 

ANEXO III 
 

Características Similares Recomendadas: 

 

 

3 - CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:  
3.1 Os serviços serão prestados na forma estabelecida neste Termo de Referência, em contrato próprio, e com total 

obediência aos regramentos das Normas Técnicas e Legislação vigente.  

 

   3.2A fiscalização poderá ser exercida por  por Servidor regularmente designado. 

 

 
3.3  PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

   3.4  O prazo de entrega e instalação dos equipamentos objeto do presente Termo de Referência não poderá ser superior a 

45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato. 

 

Desta feita, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, fazendo presentes 

nossos agradecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

ADNAN ALLI AHMAD 

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

 

 

 

 


