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TERMO DE REFERÊNCIA 
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – AB Maricá 

1. OBJETIVO 
Contratação de empresa especializada para o fornecimento em regime de compra de equipamentos de ar-
condicionado, de acordo com as especificações mínimas indicadas neste termo, bem como dos insumos 
necessários, para climatização das Unidades de Atenção Básica nos quatro distritos de Maricá, administradas 
pelo Instituto Gnosis, através de contrato de gestão com a Prefeitura de Maricá, conforme as condições e 
especificações constantes deste documento. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Justifica-se a presente contratação por força do Contrato de Gestão nº 018/2020, celebrado entre a 
Prefeitura de Maricá e o Instituto Gnosis, conforme seleção através do processo 1893/2020. 

3. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

Descrição  Capacidade Quantidade 
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS    20 

APARELHOS DE AR CONDICIONADOS  12.000 BTUS 120 

APARELHOS DE AR CONDICIONADOS  18.000 BTUS 12 

APARELHOS DE AR CONDICIONADOS   24.000 BTUS 04 
PANQUECAS DE TUBO DE COBRE  1/2 - 44 

PANQUECAS DE TUBO DE COBRE  1/4 - 51 

PANQUECAS DE TUBO DE COBRE  3/8 - 10 

PANQUECAS DE TUBO DE COBRE  5/8 - 05 

METROS DE FIO PP 2,5 mm - 500 

SUPORTE PARA CONDENSADORAS - 156 

TUBEX  - 315 

BRANCAS PVC  - 100 

PARAFUSOS SEXTAVADO, COM BUCHAS E ARRUELAS Nº 12 - 800 

PARAFUSOS PHILIPS, COM BUCHAS COM ABA Nº 6 - 1000 

 

3.1.  Todos os equipamentos devem possuir controle remoto. 

3.2.  Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra vícios de fabricação. 

3.3. Da entrega dos equipamentos: 

a) A empresa vencedora possuirá o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da assinatura do 

contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado. 

b) A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus, de todo o material de 

consumo instrumental, equipamentos de proteção — EPI's, ferramentas e demais aparelhagens 

necessárias para a execução dos serviços. 

c) 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; 
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d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

e) 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;  

Os equipamentos devem ser entregues no horário de 8h as 17h, de 2ª a 6ª feira, ou, alternativamente, em 

horários e dias previamente acordados conforme conveniência do Contratante, nas seguintes Unidades: 

ESF ENDEREÇO E E-MAIL 

ESF Bairro da Amizade 
End:Rua Eliete Rocha Santos (R. 53),Lt 28,Qd90 CEP: 24902-165    E-mail: 
esfbairroamizade@gmail.com 

ESF Bambuí End: Av. do Contorno, s/nº CEP: 24920-710    E-mail: psfbambuimarica@gmail.com 

ESF Barra End:RuaEnâni Manoel Soares CEP:24915-415    E-mail: postodabarra01@gmail.com 

ESF Barroco 
Rua Van Lerbergue (antiga rua 34), lote 2, quadra 64. Jd. Atlântico.  E-mail: 
ubsbarroco@gmail.com 

ESF Carlos Alberto Soares de Freitas 
Condomínio Minha Casa Minha Vida InoãEnd: Rua Leonardo Jose Antunes s/n CEP: 24943-255  E-
mail: postodesaudemcmvinoa@gmail.com 

ESF Carlos Marighella 
Condomínio Minha Casa Minha Vida ItaipuaçuEnd: Rua Austria s/n CEP: 24900-010     E-mail: 
esfmarighella@gmail.com 

ESF Chácara de Inoã 
End: Rodovia Amaral Peixoto, km 16  (Ao lado do Polo) CEP: 24941-525   E-mail: 
chacarainoa@gmail.com 

ESF Centro 
End: Rua Clímaco Pereira, 375, Centro. CEP: 24902-035  E-mail: 
saudedafamiliacentro1@gmail.com; coordenacao.pscmarica@gmail.com 

ESF Espraiado End: Rua Gualberto Batista de Macedo CEP: 24928-160   E-mail: usfespraiado@gmail.com 

ESF Guaratiba End: Est. Beira da Lagoa, s/nº CEP 24916-105  E-mail: esfguaratiba@gmail.com 

ESF Inoã I 
End: Rua Caio de Figueiredo (Travessa CIEP), s/nº. Inoã. CEP: 24942-285  E-mail: 
esfinoa1@gmail.com 

ESF Inoã II 
End: Rodovia Amaral Peixoto, km14 (Ao lado do DPO) CEP: 24944-070  E-mail: 
psfinoa2@gmail.com 

ESF Jardim Atlântico End:Rua 36, Lt 01, Qd 206 CEP: 24935-545 E-mail: equipepsfjardimatlantico@gmail.com 

ESF Marinelândia Rua nove, quadra 15- Cordeirinho. E-mail: psfmarinelandia@gmail.com 

ESF Mumbuca  End:Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº CEP: 24913-850 E-mail: psfmumbuca@gmail.com 

ESF Ponta Grossa End:Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº CEP:24914-345 E-mail: esfpontagrossa2019@gmail.com 

ESF Ponta Negra 
End: Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/nº, Ponta Negra.CEP:24925-355  E-mail: 
ps.psfpontanegra@gmail.com 

ESF Retiro End:Estrada do Retiro, s/nº CEP: 24911-850  E-mail: psfretiro@gmail.com 

ESF Recanto End: Rua Domingos Mônica Barbosa CEP: 24937-230 E-mail: postodesauderecanto@gmail.com 

ESF Santa Paula   End:Estrada de Cassorotiba s/n - Santa Paula E-mail: santapaulaesf@gmail.com 

ESF São José I End: Rua 18, Jardim Ouro Mar CEP: 24931-185   E-mail: esfsaojose1@gmail.com 

ESF São José II End: Estrada da Cachoeira, s/nºCEP:24931-185 E-mail:psesfsaojose2@gmail.com 

ESF Santa Rita 
End: Rua 36, Qd 433 (esquina com rua 83). Jardim Atlântico CEP: 24934-030  E-mail: 
psfsantaritamarica@gmail.com 

ESF Ubatiba End: Av. Niterói, s/nº CEP:24908-765 E-mail: psfubatiba@gmail.com 
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Itaipuaçu (Barroco) Rua Van Lerbergue (antiga rua 34), lote 2, quadra 64. Jd. Atlântico. E-mail:ubsbarroco@gmail.com 

São José de Imbassaí End: Estrada da Cachoeira, s/nºCEP:24931-185  E-mail:psesfsaojose2@gmail.com 

CAPS II Rua Clímaco Pereira, nº 241, Centro – Maricá – RJ  

CAPS AD  Rua Clímaco Pereira, nº 259, Centro – Maricá – RJ 

SRT I Condado  Rua Projetada, Lote 1 e 2, quadra 2ª, Condado – Maricá – RJ  

Centro  Rua Alcebíades Alves de Matos, 218, Casa 01, Centro – Maricá - RJ  

SRT I Parque da Cidade  Rua das Gralhas, lote 05, quadra G, Centro - Maricá – RJ  

CAPSI Rua Expedicionária Luiz Manoel Ferreira nº 30, lote 51, Qd. 05, Centro - Maricá – RJ 

SRT I Barra de Maricá Rua 03, nº 90 – Zacarias (início de Barra de Maricá). 

            

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA;  

b) Disponibilizar equipamentos em quantidades necessárias;  

c) Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas no 

Termo de Referência. 

d)  Cumprir todas as especificações, prazo de entrega, obrigações e cláusulas estabelecidas neste edital e 

seus anexos. 

e) Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado. 

f) Substituir os produtos, que não for considerado de acordo com as especificações solicitadas e contida 

na proposta ou apresentar qualquer defeito, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado. 

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 
5.1. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

5.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

5.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à execução dos serviços; 

5.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço; 

5.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades, quaisquer débitos 

de sua responsabilidade.  

6.  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

6.1. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à 

contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
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exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, 

podendo para isso: 

6.2. Solicitar à contratada a substituição de qualquer produto, material e/ou equipamento, que considere 

prejudicial ou inadequado; 

6.3. Vetar o prosseguimento normal do fornecimento, baseados na legislação em vigor; 

6.4. Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias quanto 

à regularização de eventuais transgressões. 

6.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

6.6. Rejeitar, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove que a licitante já forneceu objeto compatível com o 

desta contratação. 

b) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual. 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada-EIRELI, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus Administradores. 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou 

sede da licitante. 

g) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

h) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela 

CEF – Caixa Econômica Federal. 
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i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou positiva com efeito de 

negativa. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

j) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 

de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou 

que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.  

k) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

l) As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 

abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

8. DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 

É importante que a contratada declare, por escrito, como anexo ao futuro contrato, o seguinte: Que em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, durante a vigência do 

contrato não serão empregados, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezoito anos, bem 

como não serão empregados, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:  

a) O valor do objeto deverá ser cotado em moeda corrente nacional, devendo incluir todas as despesas, 

inclusive impostos e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas incidentes em seu escopo de prestação 

de serviços;  

b) as características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes nesse Termo 

de Referência. 

c) serão desclassificadas Propostas com preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo ao INSTITUTO GNOSIS à 

faculdade de promover verificações ou diligências que se fizeram necessárias, objetivando a comparação da 

regularidade da cotação ofertada; 

d) será julgada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, devendo o preço proposto incluir todos 

os custos diretos e indiretos pertinentes, cumprindo todos os requisitos técnicos previstos no Termo de 

Referência. 

10. PROCEDIMENTOS DE ENVIO DA PROPOSTA 

As propostas deverão ser enviadas para propostas@institutognosis.org.br, até 24/04/2020. 

11. RESULTADO  

Após a avaliação, o INSTITUTO GNOSIS chegará ao resultado no dia 27/04/2020. 

mailto:propostas@institutognosis.org.br
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12. IMPUGNAÇÃO 

Prazo de até 02 (dois) dias da data fixada para o resultado, para impugnação, após não serão mais aceitos os 

pedidos de revisão. 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020. 


