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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº. 7.892/2013, na 

competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito 

municipal, para futura e eventual contratação de empresa para prestação parcelada dos 

serviços de higienização, instalação e fornecimento de peças para aparelhos condicionadores 

de ar da Rede Municipal de Ensino de Gurupi, mediante realização de licitação pública na 

modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, por Lote, conforme condições, especificações 

e quantitativos a seguir elencados:  

 

Lote I 
ITEM DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO UND QTD TOTAL 

01 
Higienização em condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 20 

02 
Higienização em condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 30 

03 
Higienização em condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 60 

04 
Higienização em condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 50 

05 
Higienização em condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 60 

06 
Higienização em condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 30 

07 Instalação de condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. SERV. 20 

08 Instalação de condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s. SERV. 20 

09 Instalação de condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s. SERV. 20 

10 
Instalação de condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s, com retirada, 
lavagem e montagem. 

SERV. 30 

11 Instalação de condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s. SERV. 80 

12 Instalação de condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s. SERV. 20 

13 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. SERV. 15 

14 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s. SERV. 25 

15 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s. SERV. 50 

16 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s. SERV. 40 

17 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s. SERV. 80 

18 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s. SERV. 25 

19 
Higienização em condicionador de ar modelo Janela 6.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 05 

20 
Higienização em condicionador de ar modelo Janela 7.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 05 

21 Higienização em condicionador de ar modelo Janela 7.500 BTU’s, com SERV. 15 
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retirada, lavagem e montagem. 

22 
Higienização em condicionador de ar modelo Janela 10.000 BTU’s, com 
retirada, lavagem e montagem. 

SERV. 30 

23 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Janela 6.000 BTU’s. SERV. 05 

24 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Janela 7.000 BTU’s. SERV. 05 

25 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Janela 7.500 BTU’s. SERV. 15 

26 Colocação de gás em condicionador de ar modelo Janela 10.000 BTU’s. SERV. 30 

 

 

Lote II 
ITEM DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO UND QTD TOTAL 

01 Compressor para condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. UNID. 07 

02 Compressor para condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s. UNID. 10 

03 Compressor para condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s. UNID. 15 

04 Compressor para condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s. UNID. 20 

05 Compressor para condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s. UNID. 20 

06 Compressor para condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s. UNID. 10 

07 Chave contactora para condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. UNID. 07 

08 Chave contactora para condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s. UNID. 10 

09 Chave contactora para condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s. UNID. 15 

10 Chave contactora para condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s. UNID. 20 

11 Chave contactora para condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s. UNID. 08 

12 Chave contactora para condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s. UNID. 10 

13 Capacitor de partida para condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. UNID. 07 

14 Capacitor de partida para condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s. UNID. 10 

15 Capacitor de partida para condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s. UNID. 15 

16 Capacitor de partida para condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s. UNID. 20 

17 Capacitor de partida para condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s. UNID. 20 

18 Capacitor de partida para condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s. UNID. 10 

19 Placa Eletrônica para condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. UNID. 07 

20 Placa eletrônica para condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s. UNID. 10 

21 Placa eletrônica para condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s. UNID. 15 

22 Placa eletrônica para condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s. UNID. 20 

23 Placa eletrônica para condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s. UNID. 20 

24 Placa eletrônica para condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s. UNID. 10 

25 
Módulo ventilador interno para condicionador de ar modelo Split 9.000 
BTU’s. 

UNID. 
07 

26 
Módulo ventilador interno para condicionador de ar modelo Split 12.000 
BTU’s. 

UNID. 
10 

27 
Módulo ventilador interno para condicionador de ar modelo Split 18.000 
BTU’s. 

UNID. 
15 

28 
Módulo ventilador interno para condicionador de ar modelo Split 24.000 
BTU’s. 

UNID. 
20 

29 
Módulo ventilador interno para condicionador de ar modelo Split 30.000 
BTU’s. 

UNID. 
20 

30 Módulo ventilador interno para condicionador de ar modelo Split 36.000 UNID. 10 
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BTU’s. 

31 Turbina para condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. UNID. 07 

32 Turbina para condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s. UNID. 10 

33 Turbina para condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s. UNID. 15 

34 Turbina para condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s. UNID. 20 

35 Turbina para condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s. UNID. 20 

36 Turbina para condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s. UNID. 10 

37 Sensor de gelo para condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. UNID. 07 

38 Sensor de gelo para condicionador de ar modelo Split 12.000 BTU’s. UNID. 10 

39 Sensor de gelo para condicionador de ar modelo Split 18.000 BTU’s. UNID. 15 

40 Sensor de gelo para condicionador de ar modelo Split 24.000 BTU’s. UNID. 20 

41 Sensor de gelo para condicionador de ar modelo Split 30.000 BTU’s. UNID. 20 

42 Sensor de gelo para condicionador de ar modelo Split 36.000 BTU’s. UNID. 10 

43 Sensor de temperatura para condicionador de ar modelo Split 9.000 BTU’s. UNID. 07 

44 
Sensor de temperatura para condicionador de ar modelo Split 12.000 
BTU’s. 

UNID. 
10 

45 
Sensor de temperatura para condicionador de ar modelo Split 18.000 
BTU’s. 

UNID. 
15 

46 
Sensor de temperatura para condicionador de ar modelo Split 24.000 
BTU’s. 

UNID. 
20 

47 
Sensor de temperatura para condicionador de ar modelo Split 30.000 
BTU’s. 

UNID. 
20 

48 
Sensor de temperatura para condicionador de ar modelo Split 36.000 
BTU’s. 

UNID. 
10 

49 Compressor para condicionador de ar modelo Janela 6.000 BTU’s. UNID. 05 

50 Compressor para condicionador de ar modelo Janela 7.000 BTU’s. UNID. 05 

51 Compressor para condicionador de ar modelo Janela 7.500 BTU’s. UNID. 15 

52 Compressor para condicionador de ar modelo Janela 10.000 BTU’s. UNID. 30 

53 Módulo ventilador para condicionador de ar modelo Janela 6.000 BTU’s. UNID. 05 

54 Módulo ventilador para condicionador de ar modelo Janela 7.000 BTU’s. UNID. 05 

55 Módulo ventilador para condicionador de ar modelo Janela 7.500 BTU’s. UNID. 15 

56 Módulo ventilador para condicionador de ar modelo Janela 10.000 BTU’s. UNID. 30 

57 Capacitor para condicionador de ar modelo Janela 6.000 BTU’s. UNID. 05 

58 Capacitor para condicionador de ar modelo Janela 7.000 BTU’s. UNID. 05 

59 Capacitor para condicionador de ar modelo Janela 7.500 BTU’s. UNID. 15 

60 Capacitor para condicionador de ar modelo Janela 10.000 BTU’s. UNID. 30 

 
DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

 
Fica estabelecido que os serviços que compõem o presente objeto serão prestados nas Escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Gurupi, conforme a necessidade de serviços de Limpeza e 
Higienização e instalações de aparelhos condicionadores ar, sendo verificadas as condições 
constantes do Instrumento Convocatório e seus anexos, e as legislações específicas referentes 
ao objeto, sem nenhuma cobrança a esta Administração. 
 
Relação das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Gurupi: 
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ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA URBANA 

1.  Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão Endereço: R PMG 58 Rua 124, esq/ com VP-2 Via 
Pedestre 58, Setor Bela Vista. Telefone: 3312-0391. E-
mail da escola: esc.agripino@gurupi.to.gov.br 
Diretora: Dinausa Narciso de Moraes Fernandes. 

2.  Escola Municipal Antônio de Almeida Veras Endereço: Av. Brasília Qd. 175, Lote: 1 a 12 – 
S/nº.Telefone: 3351-1341. E- mail da escola: 
esc.almeidaveras@Gurupi.to.gov.br 
Diretora: Iracilda Alves da Silva. 

3.  Escola Municipal Antônio Lino de Sousa Endereço: Av. Linolandia, Chácara 67-B, Setor Alto 
dos Buritis. Telefone: 3316-1387/3312-7903. E-mail 
da Escola: esc.antoniolino@gurupi.to.gov.br 
Diretora: Sirlene Vieira Correia. 

4.  Escola Municipal Domingos Barreira de 
Amorim 

Endereço: Rua 110 nº. 435 – Residencial Jardim dos 
Buritis. Telefone: 3313-1977/ 3313-3407. E-mail da 
escola: esc.domingosbarreira@gurupi.to.gov.br. 
Diretora: Rosilene Carlos da Silva. 

5.  Escola Municipal Elizeu de Carvalho Endereço: Av. Tancredo Neves s/nº. Loteamento 
Cidade Industrial –II Etapa – Telefone: 3312-3470      
8442-8477. E-mail 
daescola:esc.elizeudecarvalho@gurupi.to.gov.br 
Diretor: Genivaldo de Jesus Pereira. 

6.  Escola Mun. Gilberto Rezende Rocha Filho Endereço: Rua A esquina com a avenidaPerimentral 
Oeste S/N Vila Pedroso. Telefone: 3351/1167/3313-
2040 – 84263637. 
E-mail da escola: 
esc.gilbertorezende@gurupi.to.gov.br. 
Diretora: Nilvia Aguiar de Sousa. 

7.  Escola Municipal Profª. Ilsa Borges Vieira Endereço: Rua 48 nº.11 – Parque Residencial Nova 
Fronteira. Telefone: 3316-1374/312-1992. E-mail da 
escola: esc.ilzaborges@gurupi.to.gov.br. 
Diretor: Rosimeire Ayres da Silva Sales. 

8.  Escola Municipal Prof. Joel Ferreira Soares Endereço: Rua 56, Qd. 111 Lotes, 1 a 40, esquina com 
rua 71 – Lot. Res. NovaFronteira. Telefone: 
33161375/3312-0839. E-mail da escola: 
esc.joelferreira@gurupi.to.gov.br. 
Diretora:Marinisia das Mercês Ferreira. 

9.  Escola Municipal José Pereira da Cruz Endereço: Rua Córsega s/nº. – Jardim Sevilha. 
Telefone: 33161376/3312-2035. E-mail da Escola: 
esc.josepereira@gurupi.to.gov.br. 
Diretora: Maria Helena Bispo de Souza. 

10.  Escola Municipal Lenival Correia Ferreira Endereço: Rua José Simão Correia s/nº. Setor Alto da 
Boa Vista. Telefone: 3314-2026/3313-1798. E-mail da 
Escola: 
esc.lenivalcorreia@gurupi.to.gov.br. 
Diretora: Elian Santos da Silva Campos. 

11.  Escola Municipal Odair Lúcio Endereço: Av. Minas Gerais s/nº. Esq. com Rua 31 de 
março, Qd. 365, Lt. 1,2,3. Telefone: 3313.2627/3312-
2044. E-mail da escola: 
escolaodairlucio@hotmail.com. 
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Diretora: Nara Rubia Marques Metzka. 

12.  Escola Municipal Orlindo Pereira da Mota Endereço: Rua “X” Qd. 21 “A”nº 278. Setor União V. 
Telefone: 3351-1930/3312-2038. E-mail da escola: 
esc.orlindopereira@gurupi.to.gov.br. 
Diretora: Luiza Oliveira Brigmann. 

13.  Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães Endereço: Qd. APM 02, Rua 02 A- 7 Qd. 08-Parque 
das Acácias. Telefone: 3313-2284 / 3351-1378. E-mail 
da Escola: esc.ulissesguimaraes@gurupi.to.gov.br. 
Diretor: José Eduardo Miquelin Feitosa. 

14.  Escola Municipal Vila Nova Endereço: Av.Perimetral Norte entre as ruas 10 e 11 
s/nº – St.Vila Nova.Telefone: 3312-8639/9246-3575. 
E-mail da escola: esc.vilanova@gurupi.to.gov.br. 
Diretora: Áurea Maria Teixeira Lima. 

15.  Instituto Municipal de Educação Infantil 
Silny R. dos Santos 

Endereço: Rua 6 entre Av: Ceará e Paraíba. Telefone: 
3316-1402. E-mail da escola: 
institutosilny@hotmail.com. 
Diretora: Maria da Glória Silva dos Santos. 

16.  Escola Municipal Valnir Soares Rua 29, Qd. G, Jardim Medeiros, Gurupi-TO. 

ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL 

        17. Escola Mun. Benevenuto Alves Moreira Endereço: Povoado Trevo do Tocantins, Município de 
Gurupi (a 70 km de Gurupi).Telefone: 9201-0404/ 
3377-2900.  E-mail da escola: 
esc.benevenutoalves@gurupi.to.gov.br. 
Diretora: Rozandes Santos Gomes. 

 
DO PRAZO, DA FORMA, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. 
 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Realizar imediatamente após assinatura do instrumento contratual, manutenção preventiva, se 
necessário, em todos os equipamentos objeto do Contrato, com o fim de assegurar regularidade 
no funcionamento e nas futuras manutenções preventivas; 
 
Os serviços deverão ser executados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, nos endereços a 
seguir informados, conforme a necessidade de serviços de limpeza e higienização e instalações 
de aparelhos condicionadores de ar, sendo verificadas as condições constantes do Instrumento 
Convocatório e seus anexos, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhuma 
cobrança a esta Administração. 
 
Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de forma bem 
visível, o crachá da empresa;  
 
A execução periódica dos serviços consiste de: inspeção, lubrificação, limpeza geral, verificação 
das condições técnicas dos equipamentos e térmicas dos ambientes e instalação; 
 
O Contratante deverá indicar um representante para o acompanhamento e fiscalização da 
manutenção objeto deste Termo.  
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A Contratada deverá emitir, mensalmente, relatórios técnicos circunstanciado, mencionando a 
situação dos equipamentos, as ocorrências verificadas no período assim como as providências 
adotadas na execução dos serviços, contendo inclusive, relatório ser assinado pelo Responsável 
Técnico dos Serviços e entregue juntamente com a apresentação da Nota Fiscal de Serviços. 
 
A Contratada deverá, também, manter um serviço dotado de comunicação exclusiva para 
atendimento as chamadas de emergência.  
 
Os serviços serão executados no horário de 07h30min as 12h00min e das 14h30 as 18h00min de 
2ª a 6ª feira, ou, alternativamente, em horários e dias previamente acordados conforme 
conveniência do Contratante e, caráter eventual quando surgirem ocorrências de defeitos nos 
equipamentos, observando as condições deste Termo, as normas técnicas e as recomendações 
do fabricante.  
 
A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para as escolas da Rede 
Municipal Ensino, ferramentas e demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços.  
 
A Contratada deverá disponibilizar arquivo contendo ficha individual para cada Equipamento 
atendido por este Termo, contendo, no mínimo, as seguintes informações:  
 
a) modelo, capacidade de refrigeração e fabricante (marca);  
b) número de patrimônio e número de série;  
c) localização;  
d) data das manutenções preventivas realizadas. 
e) identificação do funcionário responsável pela manutenção;  
f) informações sobre a garantia dos serviços. 
 
No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação em local 
diferente do que hoje se encontram instalados, as substituições/complementações de peças, 
serão executadas pela Contratada, mediante autorização expressa do Contratante, precedida de 
aprovação do orçamento e empenho prévio do valor correspondente.  
 
A Contratada deverá manter organizado, limpos e em bom estado de higiene o local onde 
estiver executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de circulação, passagens e 
escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 
 
DA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 
 
Consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar falhas, defeitos ou até 
mesmo à conservação da vida útil dos equipamentos, bem como recomendar ao Contratante 
eventuais providências para solução de problemas que possam estar e/ou vir a interferir no 
desempenho e eficiência dos mesmos. Deverá ser executado em obediência a um Plano ou 
Programa de Manutenção, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados. 
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A Manutenção de limpeza e higienização compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes 
procedimentos: 
 
 – Limpeza geral do equipamento;  
 – Verificação dos isolamentos das tubulações;  
 – Eliminar focos de ferrugem;  
 – Limpeza dos filtros de ar;  
 – Verificação dos compressores;  
 – Limpeza interna e externa dos evaporadores;  
 – Limpeza interna e externa dos condensadores;  
 – Limpeza da serpentina dos evaporadores;  
 – Ajuste dos termostatos;  
 – Medição da vazão do ar;  
 – Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores;  
 – Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores;  
- Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais 
reparando irregularidades; 
– Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na 
tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos 
equipamentos; 
 – Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; 
 – Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 
 
OS MATERIAIS DE CONSUMO 
 
Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo necessários 
à execução dos serviços, tais como: de limpeza, lubrificação, graxas, estopas, soldas, produtos 
de pintura, nitrogênio, oxigênio, acetileno, gás, etc.  
 
DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃOA garantia dos serviços executados será 
de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento. A peça de reposição, incluído o 
compressor, será observado o prazo mínimo de garantia do fabricante, contado a partir da 
aquisição. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços 
contratados, sem nenhum ônus para contratante. 
 
Responsabilizar-se pelo bom comportamento se seus prepostos, podendo a Contratante 
solicitar a substituição de qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da Contratante, 
considerada inadequada na área de trabalho;  
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Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, quando 
prévia e expressamente formalizada à Contratada;  
 
Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem 
convenientemente trajados e devidamente identificados;  
 
Orientar o Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos;  
 
Manter técnicos habilitados em serviço;  
 
Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;  
 
Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem como 
atender ás normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 
exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente 
causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução dos serviços;  
 
Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato;  
 
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal alocado nos 
serviços objeto do contrato;  
 
Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 
vierem a incidir sobre o objeto do contrato;  
 
Executar os serviços conforme o estabelecido no Contrato e de acordo com as necessidades do 
Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia 
dos serviços prestados;  
 
Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as normas 
referentes à segurança e acidente do trabalho;  
 
Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste 
Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença falta ao 
serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer relação 
de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas 
com todos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;  
 
Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências da Contratante, 
mantendo-a atualizada, bem como indicar os nomes, endereços, números de telefones do (s) 
técnico (s) responsável (is) pelo atendimento; 
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A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 
permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as 
solicitações que lhe forem efetuadas;  
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo;  
 
Designar representante para exercer a fiscalização dos serviços contratados e atestá-los; 
 
Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na 
prestação dos serviços;  
 
Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;  
Não permitir o manuseio de equipamento para constatação de defeito no sistema de 
climatização, por pessoas que não sejam os técnicos da contratada.  
 
DA FISCALIZAÇÃO  
 
A execução dos serviços será acompanhada pelo chefe da Manutenção da Secretaria Municipal 
de Educação, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu 
prazo, recebendo e certificando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a 
contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio ou a terceiros, 
decorrente do não cumprimento das observações constantes neste Termo;  
 
DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os serviços 
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa 
correspondência com este Termo de Referência previamente aprovado pelo Contratante e ao 
instrumento contratual;  
 
O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados pela Contratada, 
registrando os elementos necessários à discriminação e determinação dos serviços 
efetivamente executados;  
 
A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar rigorosamente o 
estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento;  
 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
O contrato terá início a partir de sua assinatura, com vigência de 365 dias (trezentos e sessenta 
e cinco dias) 
 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

Prefeitura Municipal de Gurupi 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à licitante vencedora será efetuado mensalmente, 
após a prestação do serviço e condições fixadas previamente no respectivo Pregão, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, que será emitida ao final de cada mês, onde serão conferidas e 
atestadas por responsável da Prefeitura Municipal de Gurupi. 
 
O prazo máximo para efetivação do pagamento será até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subseqüente, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante vencedora. 
 
O período mínimo de faturamento será de 30 (trinta) dias, após os serviços prestados, em 
conformidade com as solicitações da Contratante. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto 
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos Órgãos/Secretarias 
Participantes e Órgão Gerenciador. 
 
Os órgãos/secretarias que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em 
obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão manifestar seu interesse de 
participação mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua 
Manifestação de Registro de Preços – MRP, formalizado e aprovado pela autoridade 
competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e 
especificações pertinentes, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a data 
máxima para recebimento de tal intenção dia 07 de abril de 2014. 

 
Em cumprimento aos Princípios da Publicidade, da Isonomia, da Eficiência e da Economia, esta 
IRP será publicada nos átrios da Prefeitura Municipal de Gurupi e no site oficial desta 
Administração para conhecimento de todos. 
 

 
Prefeitura Municipal de Gurupi, aos 12 (doze) dias do mês de março de 2014. 

 
 
 
 

Eurípedes Fernandes Cunha 
Secretário Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 


