Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO 029/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2019
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, visando a
Retirada, Realocação, Substituição de Tubulação, Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Ar
Condicionado Tipo Split, conforme descrito e especificado no Edital, no item 3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS/LOTES,
os preços apresentados, correspondem ao PO em R$ (Preço Orçado).
2 – JUSTIFICATIVA
Os produtos e serviços buscam melhorar as condições ambientais para os Servidores e Visitantes do Poder
Legislativo. Os equipamentos atuais, por desgaste, por suas características de instalação (Plenário) ou por suas
capacidades, não estão atuando de forma satisfatória, um equipamento do Plenário não está funcionando, estão
acarretando custos de manutenção e interrupção do serviço de climatização. Busca-se manter e melhorar o
funcionamento das atividades realizadas. Os equipamentos retirados serão disponibilizados a Prefeitura e, dentro
de suas limitações, poderão ser reutilizados.
3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS/LOTES
Lote

Descrição (serviço e /ou produto)

Local de
Retirada

Local de
Instalação

Dependência de
Execução

Qtd

Valor
Unitário

Valor
Lote

1

Retirada de aparelhos Ar condicionado com
capacidade de no mínimo, 24.000 BTUS/h, ciclo
quente/ frio;

Plenário

------------

------------

2

395,00

790,00

2

Retirada de aparelho de ar condicionado 12.000
BTUS/h modelo, ciclo quente e frio,

Sala Legislativa

------------

------------

1

245,00

245,00

------------

------------

8

245,00

1.960,00

------------

Cozinha

------------

1

3.550,00

3.550,00

Plenário

Sala
Administrativa

2

1.290,00

2.580,00

Plenário

Sala Jurídica

Lote 3a (Sala
Administrativa)
Lote 3b (Sala
Jurídica)

Plenário

Gabinete nº 09

Lote 3f (Gab. 09)

1

2.250,00

2.250,00

Secretaria

Recepção

Lote 3c (Recepção)

1

2.250,00

2.250,00

------------

Plenário

Lotes 1, 5 e 6

4

Sala
Administrativa
Sala Jurídica
Recepção
3

Retirada de aparelhos de ar condicionado 9.000
BTUS/h modelo, ciclo quente e frio;

Gabinete nº. 06
Gabinete nº. 07
Gabinete nº. 09
Gabinete nº. 11
Gabinete nº. 13

4

Substituição de tubulação de drenagem de
refrigeração de 10 m, com fornecimento de mão
de obra e mais os seguintes materiais: 05 Dutos
PVC Flexível, 06 Curvas, 01 Bomba de Drenagem

5

Realocação de aparelhos de Ar condicionado
com capacidade de no mínimo, 24.000 BTUS/h,
ciclo quente/frio;

6

7

8

Realocação de aparelho Ar condicionado com
capacidade de no mínimo, 24.000 BTUS/h, ciclo
quente/frio;
Realocação de aparelho Ar condicionado com
capacidade de no mínimo, 30.000 BTUS/h, ciclo
quente/frio;
Fornecimento e instalação de aparelhos de ar
condicionado SPLIT Cassette 48.000 BTUS/h
modelo trifásico ciclo quente e frio, gás ecológico
R 410A.

14.175,00 56.700,00

Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Local de
Retirada

Lote

Descrição (serviço e /ou produto)

9

Fornecimento e instalação de aparelhos de ar
condicionado Split Inverter com capacidade de
refrigeração de, no mínimo 30.000 BTUS/h, ciclo
quente /frio com gás ecológico R-410;

------------

Fornecimento e instalação de aparelho de ar
condicionado com capacidade de refrigeração de
10
no mínimo 24.000 BTUS/h, ciclo quente/frio com
gás ecológico R-410

Local de
Instalação
Secretaria
Geral (2)

Dependência de
Execução

Qtd

Valor
Unitário

Valor
Lote

Lote 7

------------

Sala Legislativa
(1)

------------

Gabinete nº. 06 Lote 3d (Gab. 06)

------------

Gabinete nº. 07 Lote 3e (Gab. 07)

------------

Gabinete nº. 11 Lote 3g (Gab. 11)

------------

Gabinete nº. 13 Lote 3h (Gab. 13)

3

6.540,00 19.620,00

4

5.080,00 20.320,00

Lote 2

Valor Total

110.265,00

Retirada de aparelho – Serviço de remoção completa de aparelhos, tubulações, fiação elétrica, entre outros de
uso exclusivo do equipamento. Os equipamentos devem ser retirados de forma a conservar suas condições gerais
de conservação. Substituição de tubulação – adequação de tubulação com fornecimento de materiais conforme
descrição do Lote 4. Realocação de aparelho – Serviço de retirada do aparelho de sua localização atual e
reinstalação em novo local, os materiais para a instalação (tubulações, gás, fiação própria do equipamento) devem
ser fornecidas e integrarem o valor proposto para o Lote. Fornecimento e instalação – Aquisição de aparelho
novo com instalação, os materiais para a instalação (tubulações, gás, fiação própria do equipamento) devem ser
fornecidas e integrarem o valor proposto para o Lote.
3.1 No valor dos lotes devem ser suficientes para cobrir todas as despesas com transporte e equipamentos para a
realização dos serviços.
3.2 A garantia dos equipamentos novos deverá ser fornecida nos termos da legislação vigente.
3.3 A natureza do objeto determina a necessidade de estabelecer as dependências de execução dos itens/lotes que
constam na descrição.
4 – DOS PRAZOS
O prazo de entrega dos equipamentos será 15 dias a contar da data de publicação da súmula do contrato, podendo
este prazo ser prorrogado, por solicitação do Contratado, se conveniente para a Administração.
5 – OBSERVAÇÕES
Informa-se que estará disponível, para este Pregão Presencial, um sistema/programa de cotação eletrônico. Ou
seja, como ferramenta de auxílio, as empresas interessadas podem se valer de tal sistema/programa para realizar
sua cotação inicial. Observamos que, mesmo tendo se utilizado do sistema/programa, as empresas devem
continuar apresentado seu Credenciamento e seus dois envelopes (1-Propostas e 2-Documentação), além de trazer
suas propostas em mídia eletrônica (CD, pen drive, etc), conforme especificações contantes no próprio
sistema/programa. As mídias serão devolvidas após a inserção das informações no Sistema. Ainda, deixa-se claro
que a utilização ou não desta sistemática de cotação não veda a participação de qualquer Proponente, uma vez que
o sistema/programa serve apenas para facilitar os trâmites realizados durante a sessão. Tal sistema, que é
totalmente

livre/gratuito,

encontra-se

disponível

para

download

no

site

https://www.erechim.rs.leg.br/transparencia/licitacoes/, no link “SYS Propostas”, e o Arquivo
Proposta, denominado por nós de “ArqProposta”, encontra-se na PPOP (item 1.2 Edital). Qualquer
dúvida quanto a sua utilização, a empresa interessada pode entrar em contato com o Pregoeiro
responsável.

ALDERI ANTÔNIO OLDRA
Presidente do Poder Legislativo

