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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, 

para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais, tendo como 

base o processo administrativo n°. 138/2018. 

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT 

1 
Aparelho de ar condicionado tipo janela com 10.000 btus, com 

controle remoto, ciclo frio 110v e 220V. 
Und 37 

2 
Aparelho de ar condicionado tipo janela com 18.000 btus, com 

controle remoto, ciclo frio 110v e 220V. 
Und 37 

3 Aparelho de dvd/ play, com entrada USB. Und 45 

4 
Bebedouro industrial, com reservatório para 100 lt, em aço 

inox, c/ 03 torneiras, com certificação do INMETRO. 
Und 30 

5 
Bebedouro industrial, com reservatório para 100 lt, em aço 

inox, c/ 04 torneiras, com certificação do INMETRO. 
Und 26 

6 
Bebedouro refrigerado do tipo coluna, com opção de água 

natural e gelada c/ 02 torneiras, capacidade para 5,2 l. 
Und 49 

7 

Central telefônica pabx, para 3 linhas e 8 ramais, com 

transferência de chamada,  espera com musica, sistema de 

bloqueio de ramal. 

Und 8 

8 
Condicionador de ar split 09.000 btus, ciclo de ar frio, 220 vts, 

com controle remoto. 
Und 130 

9 
Condicionador de ar split 12.000 btus, ciclo de ar frio, 220 vts, 

com controle remoto 
Und 55 

10 
Condicionador de ar split 24.000 btus, ciclo de ar frio, 220 vts, 

com controle remoto 
Und 18 

11 
Condicionador de ar split 30.000 btus, ciclo de ar frio, 220 vts, 

com controle remoto 
Und 16 

12 

Fogão industrial 02 bocas,  em aço carbono,  grelhas em ferro 

fundido, com forno, pintura eletrostática a pó, queimadores 1 

simples e 1 duplo. 

Und 8 

13 

Fogão 4 bocas, com acendimento automático, grade em ação 

cromado, forno autolimpante, prateleira do forno com 2 

regulagem, com pés altos. 

Und 21 

14 

Fogão industrial 04 bocas,  em aço carbono,  grelhas em ferro 

fundido individuais, com forno com capacidade p/ 62 l, pintura 

eletrostática a pó, queimadores 2 simples e 2 duplo. 

Und 17 

15 

Fogão industrial 06 bocas, em aço carbono, grelhas em ferro 

fundido individuais, com forno com capacidade p/ 62 l, pintura 

eletrostática a pó, queimadores 23simples e 3 duplo. 

Und 18 

16 Freezer dupla ação, horizontal c/ 02 portas 546 lts Und 30 
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17 Freezer dupla ação, horizontal 01 porta 200 lt Und 12 

18 Geladeira com no mínimo 280 lts, frost free  Und 20 

19 Geladeira com no mínimo 320 lts, frost free  Und 17 

20 Mesa som c/ 08 canais Und 7 

21 
Micro system, potência de 190 RMS, entrada para microfone, 

CD e USB,  rádio AM/FM, giga sound, 
Und 27 

22 
Televisor LCD com 29 polegadas, HDMI, entrada USB, 

conversor digital, com controle remoto. 
Und 36 

23 
Televisor LCD com 42 polegadas, HDMI, entrada USB, 

conversor digital, com controle remoto. 
Und 32 

24 
Ventilador de coluna, com regulagem de altura, 3 velocidade, 

de 40 cm, grade em plástico. 
Und 33 

25 
Ventilador de parede 60cm, bivolt, 3 velocidades, 1430 rpm, 

grade em aço. 
Und 55 

26 
Ventilador de teto, silencioso, 590 rpm, 1 velocidade, função 

exaustão, pás em chapa de aço, pintura eletrostática a pó. 
Und 36 

27 

Ferro a Vapor, Spray frontal, Base com revestimento 

antiaderente, seletor com ajuste de temperatura conforme o 

tipo do tecido, reservatório de água com capacidade para no 

mínimo 150ml. 

Und 24 

28 

Liquidificador velocidades mínima 500W , função pulsar e 

autolimpeza, copo com capacidade de 1,5L, guarda-fio na base 

com encaixe para plug, copo em Cristal  

Und 24 

29 
Secador de cabelo, 2 velocidades, 3 temperaturas, potência 

2.200 w, alça para pendurar, jato de ar frio. 
Und 22 

30 

Lavadora de roupa, turbo agitação, 8kg, programa normal com 

reutilização de água; 9 programas de lavagem; diluição 

inteligente; 4 níveis de água;4 programas específicos. 

Und 20 

31 
Batedeira Giromax 3 Velocidades, Função Pulsar, capacidade 

mínima de 3,4 L. 
Und 22 

32 Cafeteira elétrica, potência mínima 520 w Und 25 

 

3- DO FORNECIMENTO DOS BENS 

 

3.1- Os produtos deverão ser entregue no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos após o 

recebimento da requisição de compras devidamente numerada, assinada e carimbada na 

sede do Município de Igarapé – Açu, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro, 

CEP: 68.725-000. 

 

3.2- Os produtos será recebido provisoriamente no prazo de até 2 (dois) dias, 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. 
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3.3- Os produtos será serão recebidos definitivamente no prazo de até 2 (dois) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos 

bens e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

 

3.4 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual 

se consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus 

Anexos. Nesta hipótese, os bens serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo 

máximo de 02 (dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no 

subitem 13.2 deste Edital. 

 

3.5 - Caso a entrega dos bens não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 

estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de 

penalidades. 

 

3.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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