
 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº. PMC 53/2021 

 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA GELADEIRAS, GELADEIRAS 
INDUSTRIAIS, FREEZERES HORIZONTAIS E VERTICAIS, FOGÕES INDUSTRIAIS, CAIXAS PLÁSTICAS 
VAZADAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS E MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS, DESTINADOS AO 
DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIVERSOS C.E.Is E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

JUSTIFICATIVA: Tal abertura se justifica devido que muitos estão muito velhos, enferrujados e degradados em 
decorrência do seu tempo de uso, alguns sem funcionamento, estes não sendo viável o conserto devido a falta de 
peças e alto valor do conserto, além disso os modelos muito antigos além de todos os problemas apresentados, 
não funcionam bem e tem um alto consumo de energia elétrica. Segue em anexo o Termo de Referência e 
Circular com a necessidade apresentadas pelas Unidades Educacionais. 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS:  

LOTE QNTD UND DESCRIÇÃO UNT TOTAL 

01 20 Und 

 
GELADEIRA  
 

Capacidade igual ou superior a 410 l; 
Frost Free; 
Capacidade mínima do congelador 100 l; 
Tensão de 220 v ou bivolt; 
Cor Branca; 
Economia de Energia Classe “A” 
 
Garantia mínima de 12 meses.  
 

R$ 3.951,74 R$ 79.034,80 

02 05 Und 

 
GELADEIRA INDUSTRIAL 
 

Capacidade 1.200 a 1.600 litros; 
Aço inoxidável; 
Portas com fechamento automático;  
Termômetro digital e controlador digital 
06 portas; 
Tensão de 220 v ou bivolt. 
Economia de Energia Classe “A” 
 
Garantia mínima de 12 meses. 
 

R$ 9.429,03 R$ 47.145,15 

03 03 Und 

 
FREEZER HORIZONTAL 
 
Capacidade entre 500 e 550 litros; 
Dupla ação, que também funciona no modo 
refrigerador. 
Painel eletrônico; 
Controle de temperatura digital; 
Porta com antifinger, reversível; 
Pés niveladores e rodízios; 
Cor branca; 
Capacidade total de no mínimo 500 litros; 
02 portas cegas; 
Tensão de 220 v ou bivolt. 
Economia de Energia Classe “A” 
 

R$ 4.262,60 R$ 12.787,80 



 

 

Garantia mínima de 12 meses. 
 

04 13 Und 

 
FREEZER HORIZONTAL 
 
Capacidade total de no mínimo 300 litros; 
Painel eletrônico; 
Porta com antifinger, reversível; 
Pés niveladores e rodízios; 
Cor branca; 
04 gavetas parte frontal em acrílico; 
02 compartimentos com flap; 
Prateleiras em vidro; 
01 porta; 
Tensão de 220 v ou bivolt. 
Economia de Energia Classe “A” 
 
Garantia mínima de 12 meses. 
 

R$ 3.681,00 R$ 47.853,00 

05 05 Und 

 
FREEZER VERTICAL 
 
Painel eletrônico; 
Cor branca; 
Capacidade total de no mínimo 300 litros; 
Prateleiras em vidro; 
01 porta; 
Tensão de 220 v ou bivolt. 
Economia de Energia Classe “A” 
 
Garantia mínima de 12 meses. 
 

R$ 5.100,00 R$ 25.500,00 

06 18 Und 

 
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS – INOX 
 
Perfil estrutural de no mínimo 07 cm de largura 
(cantoneira 4x4 cm); 
Estrutura em aço Inox 430 
03 Queimadores Duplos 140mm e 03 Simples 
100mm em ferro fundido 
Grelhas reforçadas de 30x30 cm em ferro fundido 
com seis pontas; 
Varão com tampão e bico de entrada reversível; 
Forno fabricado em chapa de aço galvanizada; 
Porta de forno em vidro temperado ou aço inoX; 
Registros em latão forjado; 
Dimensões mínimas (LxP) 118x88 mm; 
 
ENTREGAR INSTALADO NA UNIDADE 
EDUCACIONAL 
 
Garantia de 1 (um) ano contra defeito de fabricação 
 
 

R$ 2.883,33 R$ 51.899,94 

07 90 Un 

 
CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA TRANSPORTE 
DE ALIMENTOS 
 

Material de polietileno 

R$ 105,27 R$ 9.474,30 



 

 

de alta densidade (PEAD);  dimensões (A x L x C) 
24 a 29 cm x 36,5 a 40 cm x 60 cm, capacidade de 
46 a 47 litros.  
90 unidades (30 unidades na cor verde, 30 unidades 
na cor vermelha e 30 unidades na cor branca ou 
amarela) 
 

08 05 Un 

 
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 

 
Capacidade mínima de 15 kgs  
Tampa com abertura superior  
Com função de centrífuga  
Mínimo de 05 níveis automáticos de água Dispenser 
individual  
Trava de segurança  
Tampo de vidro temperado  
Mínimo de 12 programas  
Voltagem 220 V ou Bivolt.  
 

Garantia mínima de 12 meses. 
 

R$ 2.909,50 R$ 14.547,50 

 
2 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
2.1 – O critério de julgamento será POR ITEM, haja vista não haver necessidade de ser apenas uma Empresa 
vencedora. 
 
3 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
3.1 - Os itens licitados deverão ser entregues pela(s) vencedora(s) em diversas unidades escolares do Município de 
Canoinhas, conforme o endereço que constar na Autorização de Fornecimento, podendo ser tanto na área urbana 
quanto na área rural, no máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento da Autorização de 
Fornecimento. 
3.2 – Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referencia  e na proposta,  devendo  ser substituídos   no prazo de 05 (cinco)  dias, a 
contar  da notificação  da contratada,  as suas  custas, sem prejuízo  da aplicação  das penalidades. 
 
4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 
4.1 - Da Contratada: 
4.1.1 - 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: 
4.1.1.1 - A Contratada deverá efetuar a entrega dos equipamentos, 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; 
4.1.1.2 - A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco), o 
objeto com avarias ou defeitos; 
4.1.1.3 - A Contratada deverá 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; 
4.1.1.4 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.1.1.5 - Deverá entregar, durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente, a mesma marca dos 
equipamentos apresentados em sua proposta. 
 
4.2 - Do Contratante: 
4.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
4.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
4.2.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 



 

 

4.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
4.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
4.2.6 - A administração do Município de Canoinhas não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
5 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
5.1 - Serão designadas como gestoras do Contrato e responsáveis administrativas pela fiscalização da execução da 
entrega dos equipamentos, objetos deste Edital as servidoras Mayara Rohrbarcher Sark e Alessandra Demikovski, 
lotadas na Secretaria de Educação, de acordo com a Portaria 286/2021, as quais compete o acompanhamento da 
execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor de cada Secretaria, Fundo ou Fundação, as 
ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
5.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
5.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade 
da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
5.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
5.5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
6. DO PREÇO 
6.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta 
e do oferecimento de lances; 
6.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de 
obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste edital e seus anexos; 
6.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título. 
 
7. DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados e da nota fiscal 
correspondente. 
7.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
7.3 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do 
banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, 
conforme comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 



 

 

7.4 – Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas 
bancarias das transações que ocorrerem. 
 
8 -  AUTORIZAÇÃO 
 

 

Diogo Carlos Seidel 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 

 

 


