
 

 

 

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, uma vez que a região onde está situado o Município de 

Jaciara/MT é de clima semi-árido, que possui níveis de calor e temperaturas agressivas na maior parte do ano. 

 

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 elétrica completa e específica para futura instalação dos 27 aparelhos de ar condicionado 

bem como os demais componentes eletroeletrônicos que serão utilizados nas referidas escolas municipais. 
 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  

 

3.1 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 de comando 

e poste em concreto em cada escola.   

 

4- DESCRIÇÃO DOS ITENS: 
 

Item Descrição 
Cód. 

TCE/MT 
Unid. Qtde Valor Unit. Valor Total 

1 

Instalação completa de rede elétrica 

específica composta por padrão T6, 

caixa de comando e poste de concreto 

nas Escola Maria Villany Delmondes 

e Escola Magda Ivana. 

300632-8 SER 1 R$ 60.766,28 R$ 60.766,28 

VALOR TOTAL R$ 60.766,28 

 
 



 

 

 

Valor total estimado da instalação elétrica predial complexa da rede elétrica especifica também composta 

por padrões T6 com caixas de comando e postes em concreto: R$ 60.766,28 (Sessenta mil setecentos e 

sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). 

 

5- CONDIÇÕES GERAIS  

 

5.1 Local de Execução de Obra: Município de Jaciara - MT 

5.2 Prazo de entrega: 03 (três) meses a partir da Emissão da Ordem de Serviço. 

5.3 Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.  

 

6- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

6.1 Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição; 

6.2 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual; 

6.3 A CONTRATADA é responsável 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 a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

6.4 Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, 

respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão 

formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado; 

6.5 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução deste Contrato; 

6.6 A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto 

deste Contrato; 

6.7 A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projetos de 

arquitetura (planta baixa, cortes), Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através 

do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização 

do mesmo; 

 

7- OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

7.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a 

prestação de serviço, objeto desta licitação; 

7.2 Efetuar o Pagamento à Contratada; 

7.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando for o caso; 

7.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 

Contratada; 

7.5 Documentar as ocorrências havidas; 

7.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação; 

7.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

   

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à da(s) seguinte(s) dotação(ões) 

orçamentária(s): 

 



 

 

0105.12.361.0015.1181.0000.4.4.90.51.00 obras e instalações das escolas municipais  

 

9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 Será fiscal do contrato a Srª. ANA CLÁUDIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA, designada como 

FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, através da 

Portaria Nº PORTARIA Nº. 76/18 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018, à qual competirá dirimir todas as ocorrências 

havidas durante a execução da prestação dos serviços. 

 

10. VIGÊNCIA 

 

A vigência do Contrato de Prestação de Serviços será de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 

Jaciara-MT, 09 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

ADNAN ALLI AHMAD 

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 


