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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de  Mato Grosso
Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste

  ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2019

Processo Administrativo n.° 23198.016789.2017-11

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição  de  aparelhos  de  ar-condicionado  e  itens  correlatos  com  instalação , conforme
condições,  quantidades,  exigências  e  estimativas,  inclusive  as  encaminhadas  pelos  órgãos  e  entidades
participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento, conforme quadro abaixo: 

ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO
CATMAT

UNID.
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

Aparelho  de  Ar  Condicionado de  12.000 BTU’s,
tipo  SPLIT  HI-WALL  (unidade
evaporadora/interna  e  unidade
condensadora/externa), ciclo frio,  220 Volts,  com
tecnologia INVERTER, com filtro lavável, função
sleep (repouso), com três velocidades no mínimo,
Aletas  vertical  e  horizontal  móveis.  Controle
automático da temperatura selecionada (controle de
temperatura  eletrônico).  Termostato  eletrônico.
Saídas de ar frontais, timer e swing, com controle
remoto sem fio, com Gás Ecológico R-410A.

CLASSIFICAÇÃO INMETRO: “A”.

Garantia  mínima  de  12  meses,  Tanto  para  a
evaporadora  como  para  a  condensadora  e,
assistência técnica autorizada de fábrica.

Condições:  os  equipamentos  deverão  ser
instalados,  ficando  a  cargo  do  fornecedor  os
materiais e serviços. 

Unidade  evaporadora  e  condensadora,  com
distanciamento  em  até  5  metros.  Isolamento
térmico  com borracha  esponjosa  de  toda  a  rede;
Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes
do sistema.

Nota: Os pontos de energização e de drenagem são
de responsabilidade do contratante.

244046 Unid. 109 R$2.325,59 R$ 253.489,31
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2

Aparelho  de  Ar  Condicionado de  18.000 BTU’s,
tipo  SPLIT  HI-WALL  (unidade
evaporadora/interna  e  unidade
condensadora/externa), ciclo frio,  220 Volts,  com
tecnologia INVERTER, com filtro lavável, função
sleep (repouso), com três velocidades no mínimo,
Aletas  vertical  e  horizontal  móveis.  Controle
automático da temperatura selecionada (controle de
temperatura  eletrônico).  Termostato  eletrônico.
Saídas de ar frontais, timer e swing, com controle
remoto sem fio, com Gás Ecológico R-410A.

CLASSIFICAÇÃO INMETRO: “A”.

Garantia  mínima  de  12  meses,  tanto  para  a
evaporadora  como  para  a  condensadora  e,
assistência técnica autorizada de fábrica.

Condições:  os  equipamentos  deverão  ser
instalados,  ficando  a  cargo  do  fornecedor  os
materiais e serviços.

Unidade  evaporadora  e  condensadora,  com
distanciamento  em  até  5  metros.  Isolamento
térmico  com borracha  esponjosa  de  toda  a  rede;
Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes
do sistema.

Nota: Os pontos de energização e de drenagem são
de responsabilidade do contratante.

263427 Unid. 95 R$2.859,28 R$  271.631,60

3

Aparelho  de  Ar  Condicionado de  24.000 BTU’s,
tipo  SPLIT  HI-WALL  (unidade
evaporadora/interna  e  unidade
condensadora/externa), ciclo frio,  220 Volts,  com
filtro  lavável,  função  sleep  (repouso),  com  três
velocidades no mínimo, Aletas vertical e horizontal
móveis.  Controle  automático  da  temperatura
selecionada  (controle  de  temperatura  eletrônico).
Termostato eletrônico. Saídas de ar frontais, timer e
swing,  com  controle  remoto  sem  fio,  com  Gás
Ecológico R-410A.

CLASSIFICAÇÃO INMETRO: “A”.

Garantia  mínima  de  12  meses,  tanto  para  a
evaporadora  como  para  a  condensadora  e,
assistência técnica autorizada de fábrica.

Condições:  os  equipamentos  deverão  ser
instalados,  ficando  a  cargo  do  fornecedor  os

297473 Unid. 137 R$3.098,00 R$ 424.426,00
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materiais e serviços.

Unidade  evaporadora  e  condensadora,  com
distanciamento  em  até  5  metros.  Isolamento
térmico  com borracha  esponjosa  de  toda  a  rede;
Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes
do sistema.

Nota: Os pontos de energização e de drenagem são
de responsabilidade do contratante.

4

Aparelho  de  Ar  Condicionado de  30.000 BTU’s,
tipo  SPLIT  HI-WALL  (unidade
evaporadora/interna  e  unidade
condensadora/externa), ciclo  frio,  tensão  de
110/220V,  com  filtro  lavável,  com  função  sleep
(repouso),  com 4 velocidades no mínimo,  Aletas
vertical  e horizontal móveis. Controle automático
da  temperatura  selecionada  (controle  de
temperatura  eletrônico).  Termostato  eletrônico.
Saídas de ar frontais, timer e swing, com controle
remoto sem fio, com Gás Ecológico R-410A.

CLASSIFICAÇÃO INMETRO: “A” ou “B”.

Garantia  mínima  de  12  meses,  tanto  para  a
evaporadora  como  para  a  condensadora  e,
assistência técnica autorizada de fábrica.

Condições:  os  equipamentos  deverão  ser
instalados,  ficando  a  cargo  do  fornecedor  os
materiais e serviços.

Unidade  evaporadora  e  condensadora,  com
distanciamento  em  até  5  metros.  Isolamento
térmico  com borracha  esponjosa  de  toda  a  rede;
Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes
do sistema.

Nota: Os pontos de energização e de drenagem são
de responsabilidade do contratante.

245623 Unid. 36 R$3.382,85 R$ 121.782,60

5 Aparelho  de  Ar  Condicionado de  36.000 BTU’s,
tipo SPLIT Piso Teto (unidade evaporadora/interna
e  unidade  condensadora/externa), ciclo  frio,
220/380  Volts,  com  filtro  lavável,  função  sleep
(repouso), com três velocidades no mínimo, Aletas
vertical  e horizontal móveis. Controle automático
da  temperatura  selecionada  (controle  de
temperatura  eletrônico).  Termostato  eletrônico.
Saídas de ar frontais, timer e swing, com controle

269408 Unid. 99 R$4.648,99 R$  460.250,01
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remoto sem fio, com Gás Ecológico R-410A.

CLASSIFICAÇÃO INMETRO: “A”, “B” ou “C”.

Garantia  mínima  de  12  meses,  tanto  para  a
evaporadora  como  para  a  condensadora  e,
assistência técnica autorizada de fábrica.

Condições:  os  equipamentos  deverão  ser
instalados,  ficando  a  cargo  do  fornecedor  os
materiais e serviços.

Unidade  evaporadora  e  condensadora,  com
distanciamento  em  até  5  metros.  Isolamento
térmico  com borracha  esponjosa  de  toda  a  rede;
Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes
do sistema.

Nota: Os pontos de energização e de drenagem são
de responsabilidade do contratante.

6 Aparelho  de  Ar  Condicionado  de  60.000  BTU’s
sendo admitido variação na capacidade nominal
total,  para mais ou para menos, de 5% (cinco
por  cento)  de  BTU’s,  tipo  SPLIT  Piso  Teto
(unidade  evaporadora/interna  e  unidade
condensadora/externa), ciclo  frio,  220/380  Volts,
com filtro lavável, função sleep (repouso), com três
velocidades no mínimo, Aletas vertical e horizontal
móveis.  Controle  automático  da  temperatura
selecionada  (controle  de  temperatura  eletrônico).
Termostato eletrônico. Saídas de ar frontais, timer e
swing,  com  controle  remoto  sem  fio,  com  Gás
Ecológico R-410A.

CLASSIFICAÇÃO INMETRO: “A”, “B” ou “C”.

Garantia  mínima  de  12  meses,  tanto  para  a
evaporadora  como  para  a  condensadora  e,
assistência técnica autorizada de fábrica.

Condições:  os  equipamentos  deverão  ser
instalados,  ficando  a  cargo  do  fornecedor  os
materiais e serviços.

Unidade  evaporadora  e  condensadora,  com
distanciamento  em  até  5  metros.  Isolamento
térmico  com borracha  esponjosa  de  toda  a  rede;
Vácuo do sistema e carga de gás; Testes e ajustes
do sistema.

262858 Unid. 79 R$6.423,30 R$ 507.440,70
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Nota: Os pontos de energização e de drenagem são
de responsabilidade do contratante.

ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP

(Inciso III do Art. 48 da LC 123/2006)

ITEM ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO
CATMAT

UNID.
QUANT.
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

7

Aparelho “Cortina de Ar”, com instalação.

Descrição do material:

Aparelho  de  Cortina  de  ar,  220v,  com  controle
remoto, com 0,90cm.

392637 Unid. 21 R$541,36 R$ 11.368,56

8

Aparelho “Cortina de Ar”, com instalação.

Descrição do material:

Aparelho  de  Cortina  de  ar,  220v,  com  controle
remoto, com 200cm.

374526 Unid. 16 R$1.153,40 R$ 18.454,40

  

TOTAL

R$ 2.068.843,18 (Dois milhões, sessenta e oito
mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezoito

centavos)

1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s)  e  entidade(s)
participante(s)

Campus/ Órgão

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ITEM: 1

Ar
condiciona
do 12.000

BTU’s
Split

ITEM: 2

Ar
condiciona
do  18.000

BTU's
Split 

ITEM: 3

Ar
condiciona
do 24.000

BTU's
Split 

ITEM: 4

Ar
condiciona
do  30.000

BTU’s
Split

ITEM: 5

Ar
condiciona
do  36.000

BTU’s
Split

ITEM: 6

Ar
condiciona
do 60.000

BTU’s
Split

ITEM: 7
Cortina
de  ar,
com
0,90cm

ITEM: 8
Cortina
de  ar,
com
200cm.

TOTAL
POR

CAMPUS
/ÓRGÃO

(UASG 158495) 

IFMT – CAMPUS
PONTES E LACERDA –

FRONTEIRA OESTE

5 5 20 4 0 2 0 0 36

(UASG 158496)

 IFMT - CAMPUS
14 1 1 8  11  15 0 0 50
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CONFRESA

(UASG 158335)

IFMT – CAMPUS SÃO
VICENTE

4 8 10 0 10 3 2 2 39

(UASG 158972)

 IFMT   CAMPUS ALTA
FLORESTA

5 5 10 5 5 4 0 0 34

(UASG 158492)

IFMT – CAMPUS
CAMPO NOVO DO

PARECIS

10 0 10 0 0 0 4 2 26

(UASG 158492)

IFMT – CAMPUS
CAMPO NOVO DO

PARECIS 

(C  ampus   Avançado  
Tangará da Serra)

3 3 2 0 6 0 0 0 14

(UASG 158494)

IFMT – CAMPUS BELA
VISTA

0 6 12 0 6 0 10 3 37

(UASG 158970)

IFMT – CAMPUS
PRIMAVERA DO LESTE

0 5 5 2 5 10 0 0 27

(UASG 158493)

IFMT – CAMPUS JUINA
15 25 0 0 0 2 0 0 42

(UASG 158498)

IFMT – CAMPUS
RONDONÓPOLIS

8 0 36 0 0 1 2 1 48

(UASG 158333)

IFMT – CAMPUS
CUIABÁ – CEL.

OCTAYDE J. DA SILVA

0 5 5 0 30 25 0 5 70

(UASG 158144)

IFMT – REITÓRIA
10 10 10 10 10 10 0 0 60

(UASG 158144)

IFMT – REITÓRIA

(C  ampus   Avançado  
Sinop)

0 2 0 0 2 0 0 0 4

(UASG 158497)

IFMT – CAMPUS
BARRA DO GARÇAS

8 8 6 0 10 6 0 0 38

(UASG 158950)

IFMT – CAMPUS
SORRISO

10 10 0 0 0 0 3 3 26

(UASG 158950) 3 2 3 2 2 0 0 0 12
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IFMT – CAMPUS
SORRISO

(C  ampus   Avançado  
Guarantã do Norte)

(UASG 925798)

CONS. REGIONAL DE
ENFERMAGEM MT

2 0 1 1 2 1 0 0 7

(UASG 925798)

CONS. REGIONAL DE
ENFERMAGEM MT

(Subseção de Barra do
Garças)

0 0 1 0 0 0 0 0 1

(UASG 925798)

CONS. REGIONAL DE
ENFERMAGEM MT

(Subseção de Tangará da
Serra)

0 0 1 0 0 0 0 0 1

(UASG 380048) 

DEL. REG. DO
TRAB/RIO GRANDE

NORTE

12 0 4 4 0 0 0 0 20

QUANTIDADE TOTAL 109 95 137 36 99 79 21 16 592

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

2.1. Os aparelhos  de  ar-condicionado devem atender  a  classificação  dos índices  de  eficiência  do
INMETRO  (definidos  pelas  classes  A,  B,  C)  conforme  a  exigência  na  descrição  de  cada  item,  em
atendimento  aos  critérios  de  sustentabilidade,  estabelecida  na  Instrução  Normativa   Nº  01  de  19  de
Janeiro de 2010 da SLTI/MPOG, em seu artigo 5º, Inciso II .

2.2. A  exigência  de  Gás  Ecológico  R-410A,  visa  atender  aos  princípios  de  sustentabilidade,
conforme estabelece  a  Instrução  Normativa  Nº 01  de  19 de  Janeiro  de  2010 da  SLTI/MPOG,  em seu
artigo 5º, Inciso IV, priorizando os aparelhos que utilizam gaz refrigerante que não prejudicam a camada
de ozônio.

2.3. Serviços e materiais inclusos na instalação:

2.3.1. Todos  os  materiais  e  peças  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  ser  novos,
comprovadamente  de  primeira  qualidade,  e  estar  de  acorda  com as  especificações,  devendo ser
submetidos à aprovação da fiscalização;

2.3.2. A licitante vencedora deverá fornecer todos os materiais de instalação, tais como: tu -
bulações de Cobre, isolamento esponjoso, base para condensadora, base para evaporadora e outros
materiais mínimos a perfeita execução dos serviços.

2.3.3. O  fornecimento  do  Gás  Refrigerante  será  de  responsabilidade  do  FORNECEDOR,
devendo utilizar o produto exigido na descrição do objeto/item, e ou especificado pelo fabricante.

2.3.4. Será responsabilidade do FORNECEDOR fornecer mão de obra qualificada/especiali -
zada,  credenciado/autorizado  pelo  fabricante.  Os  funcionários  deverão  possuir  ferramentas  em
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quantidade adequada para a correta instalação. Também é responsável pelo fornecimento de todos
os equipamentos de segurança, chamados EPI’s, que devem ser OBRIGATORIAMENTE e devida -
mente utilizados por TODOS os seus funcionários bem como é necessária a utilização de andai -
mes, cordas de segurança, escadas,  capacetes, cadeirinhas,  e demais equipamentos necessários a
prestação do serviço com eficiência e segurança.

2.4. Instalação/fixação dos aparelhos de ar-condicionado, e instalação elétrica dos mesmos.

2.4.1. Execução de serviços de furações do tipo não destrutivo em lajes, paredes, recomposi -
ções de gesso, recomposições de alvenaria e recomposições de pintura;

2.4.2. Fornecimento e instalação das tubulações frigorígenas de até 05 metros (alta e baixa)
dimensionadas, conforme informação do fabricante e a devida perda de carga, quadro geral de ali -
mentação e disjuntor compatível  com a tensão elétrica do aparelho, separado para cada unidade
condensadora.

2.4.3. A CONTRATADA devera observar as distâncias e afastamento de paredes e obstácu -
los, para o perfeito funcionamento dos equipamentos, para assegurar o funcionamento perfeito e
alto rendimento dos ares-condicionados, devendo ainda ser observadas as recomendações do fabri -
cante contidas nos manuais técnicos;

2.5. As exigências dos subitens do item 2 visam proporcionar a instalação técnica adequada e segu -
ra de aparelhos condicionadores de ar tipo split. Cada FORNECEDOR deverá garantir a sua instalação de
modo que cada equipamento alcance níveis de capacidade de refrigeração exigidos na hora da compra.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A aquisição dos equipamentos de ar-condicionado visa atender as necessidades de climatização
do IFMT – Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, bem como dos órgãos e entidades participantes ,
garantindo assim um ambiente que favoreça a produtividade e permanência dos servidores, alunos e de -
mais pessoas no ambiente escolar, principalmente nos períodos de calor intenso.

3.2. Vale ressaltar que as aquisições de tais bens são imprescindíveis para a conservação de equipa -
mentos eletroeletrônicos, a exemplo de computadores, impressoras, multifuncionais, etc.

3.3. A aquisição com instalação visa evitar problemas com garantias ocasionadas por problemas na
instalação, bem como agilizar o processo de instalação. Acrescenta-se ainda que licitar a instalação, além
do custo da nova licitação poderia demandar mais tempo.

3.4. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, através da Ins -
trução Normativa IFMT Nº 02, de 10 de junho de 2019, institui e regulamenta as Compras Compartilha -
das no âmbito do IFMT, com o objetivo de obtenção de ganho de escala, redução de custos administrati -
vos e maior racionalidade burocrática.

3.5. Tal aquisição atenderá as necessidades dos diversos Campis do IFMT, tendo em vista a reposi-
ção de aparelhos com defeitos/inservíveis, atender a demanda de ampliações e adequações nos imóveis, e
Campi que estão em face de implantação de novas unidades.

3.6. Para esta aquisição adotou-se o Sistema de Registro de Preço – SRP, contemplado na hipótese
prevista no inciso I do artigo 3º do Decreto 7.892/2013, bem como algumas vantagens decorrentes deste
procedimento licitatório, como: a eventual aquisição somente quando houver necessidade, possibilitando
que o órgão gerenciador e órgãos participantes realizem um planejamento para o período de vigência da
ata, proporcionando aquisições mais ágeis, pois a licitação já estará realizada, as condições de execução
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e os preços já estarão registrados em atas, respectivos fornecedores e condições já estarão definidos; cul -
minando com a redução de número de licitações. 

3.7. No referido processo justifica-se a não adoção da cota reservada para ME e EPP conforme esta-
belece o Decreto 8538/2015, para os itens 1 a 6 que têm valor individual estimado acima de R$80.000,00
conforme consta no quadro do item 1.1 deste Termo de Referência

3.7.1. O referido processo trata de aquisição na modalidade Pregão SRP tendo a participação
da Reitoria, 12 Campi Participantes mais 2 Campi avançado e mais 2 órgão externo ao IFMT que
participam do referido certame, em atendimento a estratégia de Compra Compartilhada do IFMT
instituído pela Instrução Normativa IFMT Nº 02, de 10 de junho de 2019. 

3.7.2. No caso em tela, de aquisição por compras compartilhadas do IFMT há uma inviabili -
dade técnica em distribuir a cota reservada, pois ainda que divida a demanda do 1 item “total” em
2 itens “Ampla Concorrência” e “Cota Reservada” inviabilizaria a atribuição da cota reservada no
bojo do todo para definir de qual campi é a cota reservada e de qual é a de ampla concorrência, di -
ferente de um processo em que a demanda é de apenas uma unidade, tornando viável implantar a
cota reservada, pois a demanda é de um mesmo órgão, facilitando a adoção da cota reservada, com
a  priorização  da  contratação  da  ME  e  EPP conforme  preceitua  o  §  4  do  Art.  8º  do  Decreto
8538/2015.

3.7.3. Uma alternativa tecnicamente viável seria fazer um item para cada Órgão Participante,
todavia esta  opção contraria  alguns princípios das  Compras Compartilhadas do IFMT, instituída
através da Instrução Normativa IFMT Nº 02, de 10 de junho de 2019, que em sua justificativa des-
taca “a vantagem da realização de compras de maior vulto para a obtenção do ganho de escala” e
“a vantagem de se assegurar a padronização dos produtos adquiridos, de modo a contribuir para a
redução das assimetrias e desigualdades entre os Campi do IFMT”.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Nos  termos do parágrafo único do art. 1º da lei  n° 10.520/02, consideram-se bens e serviços
comuns  aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo
edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

4.2. Tendo  em  vista  que  a  presente  licitação  destina-se  à  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,
conforme caracterizado no item anterior, no presente certame foi adotada a modalidade de pregão, na sua
forma eletrônica. 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O  prazo  de  entrega  dos  bens  e  serviços  é  de  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  do(a)  do
recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento, em remessa única ou   parcelada, conforme
Ordem de Fornecimento, no endereço especificado no item 5.6 deste Termo de Referência. 

5.1.1. Os aparelhos e o serviço de instalação, serão solicitados mediante o envio da Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento, que serão enviadas à CONTRATADA, por correspondência
eletrônica ou outro meio que se fizer necessário.

5.1.2. As  entregas e instalação dos aparelhos dar-se-ão em horários definidos pela unidade
responsável, na Ordem de Fornecimento, durante o horário de expediente, sem ônus adicionais ao
CONTRATANTE.
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5.2. Os bens e serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias corridos,  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 e na proposta. 

5.3. Os  bens  e  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando  em desacordo  com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de
10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.

5.4. Os bens e os serviços de instalação, serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. 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.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.6. Os locais de entrega e instalação do Órgão Gerenciador e Participantes, são:

5.6.1. IFMT  –  Campus  Pontes  e  Lacerda  Fronteira  Oeste:  Rodovia  MT  473,  s/n,  Bairro
Morada da Serra – saída para a Vila Matão, Pontes e Lacerda – MT, CEP 78.250-000.

5.6.2. IFMT  –  Campus  Confresa:  Avenida  Vilmar  Fernandes,  nº  300,  Setor  Santa  Luzia,
Confresa – MT, CEP 78.652-000.

5.6.3. IFMT – Campus São Vicente: Rodovia BR 364, KM 329, Vila de São Vicente,  Zona
Rural, Município de Cuiabá – MT, CEP 78.106-970.

5.6.4. IFMT  – Campus Alta  Floresta:  Rodovia MT-208,  s/n,  Lote  143-A,  CEP 78.580-000,
Caixa Postal nº 148.

5.6.5. IFMT – Campus Campo Novo do Parecis: Rodovia MT-235, Km 12, s/n, Campo Novo
do Parecis – MT, CEP 78.360-000.

5.6.5.1. IFMT  –  Campus  Campo  Novo  do  Parecis  (Campus  Avançado  Tangará  da
Serra)  : Rua José de Oliveira (28), nº 980-N, Bairro Vila Horizonte, Tangará da Serra – MT,
CEP 78.300-000.

5.6.6. IFMT  – Campus Bela Vista:  Avenida Juliano Costa Marques,  s/n,  Bairro Bela Vista,
Cuiabá – MT, CEP 78.050-560.

5.6.7. IFMT – Campus Primavera do Leste: Avenida Dom Aquino, nº 1500, Parque Eldorado,
Primavera do Leste – MT, CEP 78.850-000.

5.6.8. IFMT  – Campus Juina:  Linha I, Quadra 8,  Setor Chácara,  Juina – MT, CEP 78.320-
000, Caixa Postal 255.

10
Rodovia MT-473 , s/n. Cx. Postal 99 – Pontes e Lacerda/MT

CEP 78250-000   Fone: (65) 3266-8200



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de  Mato Grosso
Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste

5.6.9. IFMT  – Campus Rondonópolis:  Rua Ananias  Martins  de Souza,  nº 861,  Residencial
Vila Mineira, Rondonópolis – MT, CEP 78.721-520.

5.6.10. IFMT – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva: Rua Profª Zulmira Canavarros,
nº 95, Cuiabá MT, CEP 78.005-200.

5.6.11. IFMT  –  Reitoria:  Avenida  Senador  Filinto  Muller,  nº  953,  Bairro  Duque de  Caxias,
Cuiabá – MT, CEP 78.043-400.

5.6.11.1. IFMT – Reitoria (Campus Avançado Sinop)  : Rua das Avencas, nº 2377, Setor
Comercial – Centro, Sinop – MT, CEP 78.550-178.

5.6.12. IFMT – Campus Barra do Garças: Estrada de Acesso a BR-158, Radial José Mauricio
Zampa, Setor Industrial, Barra do Garças – MT, CEP 78.600-000, Caixa Postal 281.

5.6.13. IFMT – Campus Sorriso: Avenida dos Universitários, nº 799, Quadra 40, Bairro Santa
Clara, Sorriso – MT, CEP 78.890-0000, Caixa Postal 1063.

5.6.13.1. IFMT  –   Campus  Sorriso  (Campus  Avançado  Guarantã  do  Norte)  :  Linha
Páscoa, Lote 471, Zona Rural, Guarantã do Norte – MT, CEP 78.520-000.

5.6.14. Coren  MT  –  Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Mato  Grosso  (Sede):  Rua
Presidente Marques, nº 59, Bosque, Cuiabá – MT, CEP 78.045-175;

5.6.14.1. Coren  MT  (Subseção de Barra do Garças)  :  Rua Waldir  Rabelo,  nº  980,  1º
Andar, Sala 2, Centro, Barra do Garças – MT, CEP 78.600-000.

5.6.14.2. Coren MT (Subseção de Tangará da Serra)  : Av. Ismael José do Nascimento,
463-W, Centro, Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-000.

5.6.15. Deleg.  Reg. do Trabalho /Rio Grande do Norte: Avenida Presidente Bandeira, nº 765,
Bairro Alecrim, Natal – RN, CEP 59.031-200. 

6. DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. Os  equipamentos  deverão  ter  garantia  mínima  de  12  (doze)  meses  ou,  aquele  ofertado  pelo
respectivo fabricante, se maior, contados da data do recebimento definitivo pelo Órgão gerenciador bem
com os Órgãos e Entidades participantes.

6.1.1. A  garantia  abrange  a  manutenção  corretiva  dos  equipamentos,  por  intermédio  da
CONTRATADA ou de sua(s) credenciada(s), e, de acordo com as normas técnicas específicas,  a
fim  de  mantê-los  em  perfeitas  condições  de  uso,  sem  qualquer  ônus  adicional  para  a
CONTRATANTE.

6.2. Durante este prazo a CONTRATADA deverá consertar ou substituir o(s) componente(s) danifi -
cado(s) num prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 18 do Códi -
go de Defesa do Consumidor, a contar da solicitação, sem qualquer ônus para o Contratante.

6.3. É  responsabilidade da CONTRATADA sempre que necessário e solicitado, substituir,  às suas
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expensas, os materiais que acusarem defeitos ou quaisquer anormalidades querem por defeitos de fabri -

cação, transporte, instalação ou quaisquer outros, conforme Art. 18 do Código de Defesa, desde que não

sejam caracterizados como mau uso.

6.3.1. A substituição de peças, ajustes nos equipamentos, instalação de componentes deverão

atender normas técnicas definidas pelo fabricante, devendo as peças de reposição serem novas, de

primeiro uso originais de fábrica e apresentarem padrões de qualidade e desempenho iguais ou su -

periores aos das peças utilizadas na fabricação dos equipamentos.

6.4. A garantia referente a instalação dos produtos, deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. 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;

7.1.3. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de
comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. 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.

7.3. A Administração  realizará  pesquisa  de  preços  periodicamente,  em prazo  não  superior  a  180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. 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:

8.1.1. 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;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
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8.1.2. 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)\;

8.1.3. Substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no  prazo  fixado  neste  termo  de
referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. 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;

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.1.7. Manter, durante a vigência da Ata,  as condições de habilitação exigidas na licitação,
devendo comunicar  ao  IFMT a  superveniência  de  fato impeditivo  da  manutenção  dessas  condi -
ções;

8.1.8. Instalar  os aparelhos de ar condicionado, arcando com as despesas de instalação, in -
clusive de ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços, garan -
tindo à CONTRATANTE o uso regular e eficaz do serviço;

8.1.8.1. Fornecer todos os materiais de instalação, tais como: tubulações de Cobre, iso -
lamento esponjoso, base para condensadora, base para evaporadora, bomba de condensação,
barra rosqueadora, e demais equipamentos e insunmos necessários no processo de instalção.

8.1.8.2. Garantir que todos os materiais a serem empregados nos serviços sejam de boa
qualidade, atendendo aos padrões de mercado, e deverão satisfazer as especificações e reco -
mendações do fabricante e fornecedor;

8.1.8.3. Conferir todos os parâmetros e elementos que subsidiarão os serviços, inclusi -
ve a tensão elétrica da rede,  correndo por sua exclusiva responsabilidade a constatação e
aferição dos mesmos;

8.1.8.3.1. A  disponibilização  da  rede  elétrica  nos  lugares  que  serão  instalados  os
aparelhos de ar condicionado é de responsabilidade da CONTRATANTE.

8.1.9. Dar  a  devida  destinação  aos  resíduos  e entulhos provindos das  instalações,  de  acordo
com as normas técnicas vigentes;

8.1.10. Fornecer  crachá  de  identificação,  exigindo o  seu  uso  nas  dependências  da  CONTRA -
TANTE, para o pessoal designado à execução dos serviços de instalação e assistência técnica;

8.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento
por escrito da CONTRATANTE;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

9.1.1. Serviços de instalação dos equipamentos;
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9.1.2. Serviços  de manutenção corretiva dos equipamentos,  de acordo com a garantia,  item 9,

deste Termo de Referência.

9.2. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

9.2.1. Apresentar  a  documentação de regularidade fiscal  das  microempresas  e  empresas  de
pequeno  porte  subcontratadas,  sob  pena  de  rescisão,  aplicando-se  o  prazo  para  regularização
previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

9.2.2. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação,  mantendo  o  percentual  originalmente  subcontratado  até  a  sua  execução  total,
notificando  o  órgão  ou  entidade  contratante,  sob  pena  de  rescisão,  sem  prejuízo  das  sanções
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada;

9.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela  perfeita  execução  contratual,  bem  como  pela  padronização,  pela  compatibilidade,  pelo
gerenciamento  centralizado  e  pela  qualidade  da  subcontratação,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

9.4. É  vedada  a  subcontratação  do  fornecimento  dos  aparelhos  de  ar  condicionado,  objeto  desta
licitação, tendo em vista ser a parcela principal da obrigação.

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar  a  entrega  dos  bens,  anotando  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1. O recebimento de material  de valor  superior  a  R$ 80.000,00 (oitenta mil  reais)  será
confiado  a  uma  comissão  de,  no  mínimo,  3  (três)  membros,  designados  pela  autoridade
competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com  a  execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  funcionários
eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  falhas  ou  defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete  infração administrativa nos termos  da Lei  nº  8.666,  de  1993 e da Lei  nº  10.520,  de
2002, a Contratada que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução do contrato;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.1.6. Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no  subitem  acima  ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim entendidas  aquelas  que  não  acarretem prejuízos
significativos para a contratante;

12.2.2. Multa  moratória  de  0,5%  (cinco  décimo  por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

12.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;

12.2.4. Em  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo  percentual  do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual  a  administração pública opera  e  atua  concretamente,  pelo prazo  de  até
dois anos; 

12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a união com o consequente descredenciamento
no sicaf pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos causados;

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
e os profissionais que:

12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
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12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.5. A autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em consideração  a  gravidade  da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Pontes e Lacerda – MT, 05 de agosto de 2019.

________________________________________
José Angelo Giacomini Rubinho

Coordenador de Compras e Licitações
Pregoeiro
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