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Considerando o estado de conservação e rrecessidade de realizaÍ serviços de manutenção corretiva

e preventiva em 267 (duzentos e sessenta e sete) centrais de ar condicionados;

Considerando que os serviÇos irão benefioar 75 escolas na zona rural e I 5 escolas na zona urbana;

Considerando que a Secretaria lúunrcipal rl: Educação -SEMED, tem a responsabilidade de garantir

e promover educaçâo de qualidade em atrrorente saudável;

Considerando o estado de conservação e funcionamento em que se encontram as centrais de ar

condicionado pertencentes, à frota da rede murricipal de ensino encontram-se com defeitos e

funcionamento precário em virtude de probremas mecânicos e de conservação;

Considerando a segurança, o ambieirte e a competênôra em garantir o bem estar do corpo docente e

corpo discente.

E que a Secretaria Municipal de Éoucaçlo, pol. iudo o que for demonstrado, precisa concretizar a

contratação de empresa especralizada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva

de 267 (duzentos e sessenta e sete) centrars de ar. existentes nas diversas escolas da zona urbana

e zona rural, que tem por oblci : . . :.r-jurar ça e qualidade e bem estar do ambiente escolar.

Como base legal pretende-se utilizar o lnciso I, do Art. 75, da lêi no 14.13312021 , atualizado os

limites pelo Decreto noí0.92212021. que drspõe:

cc''rÍataçâo que elvolva valores inferioies. a R$
(c :luenta e quatro nril e vinte Íeâis e quarenta e um

n{ , . :aso de outros serviços e compras;

A base legal acima inforntada é per|rrrtrcia p€lo fato da empresa que se vislumbra contratar uma
empíesa estabelecida na ctdadÊ sendo a qrre se dispõe a realizar esses servtços, detentora do CNPJ
no24 734 75910001-66 - JULISSON LUIZ PINHEIRO DE CASTRO 01847455271.

5.2: Justificativa do Preço Proposto:

O valor â ser pago obtido com base no oTca[nento apresêntado pela empresa autorizada, o qual

apresenta-se no valor de R$ R$53.875,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e setentâ e cinco reais).
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Considerando a questão sanitáriê e a real e í recessána manutenção dos aparelhos de ar cohdicionado
da rede municipal de ensrno a fim de se evrtar rnclus,ve a ocorrência de danos aos aparelhos e garantir
um regular funcionamento, permitindo a real,;'-açáo da adequada e satisfatória prestação jurisdicional,
observando ainda o clima da região. o qual apiesenta forte calor,
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5.4.1 Método de pesquisa: Os preÇos .]e referência foram obtidos por meio de pesquisa de preço

de mercado, entre empresas do Ianro/atividade do objeto da contratação, cujas reÍerências

unitária, total e global resultanr de n',edra aritmética entre o rÍiÍnimo de 03 preços pesquisados,

conforme demonstra Mapa Ccrnparatrvo de Preços, anexo a este Termo.

5.4.2. Referência para utilização do critério de julgamento: Menor Preço por item, na forma da

tabela referência abaixo:

*Os valores de referência lêm orioem nas tnedias obtidas através de pesquisa de realizada pelo

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

MEDIA TOTAL

R$4.500,00
R$4.500,00
R$4.666.80
R$3.833.25 R!! j99r00

R$5.100.00

RS7.250.00

R$4.350.00

R$4.200,00

R$5.'100,00

R54.200 00

R$4.050,00

nsrzso.oo-'-

R$5.499,90
R$7.583,25
RM.700.10
R$4 269,99
R$5.229,99

R$2.408.35

MENOR VALOR TOTAL
POR ITEM

R$4.500.00

R$4 500,C0

RS4.000 00

FORNECEDOR OFERTANTE DO
MENOR PREÇO

JULISON LUIZ PINHEIRO OE
cAsrRo 01847 455271

CNPJ: 2tt.734.759/000íó6
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11

12
'13

L
R$3.400,00

TOTAL R§ 56.s6s,13
Setor de Com Dras. anexadas ao Processo Adntinistrativo.

Do Menor Preço e da Escolha da Ernpresa para a Contratação do Objeto
O valOr a ser contratado é o n ter r.../, v a ior, obtido com base nas peSquiSaS de mercado, e valores
de referência, perfazendo o vaie, iriírtal de R$ 53.875,00 (cinquenta e três mil, oitocentos é

conÍornre ,r raua apurativo acostado a termo

5.5
3.5. I

setenta e cinco reais )

ol2

Para mensuraçáo do valor, for realr.:ada pesquisa em empresas sediadas no município, de

Óbidos, em virtude da proximidade ccm aas escolas municipais, pela facilidade na realizaçáo dos

serviços e acima de tudo pelo menor preco onde sê extra:u das pesquisas realizadas a média de
preço, sendo que o menor valor apreserttacro foi o pêla empresa JULISSON LUIZ PINHEIRO DE

CASTRO 01847455271.

5.3: Justificativa da Escolha da Contratada:
A escolha da empresa a ser contÍaiaoa foi definida empela facilidade de deslocamento, para

promover o desenvolvimento econômrco do município e acima de tudo pêlo menor valor da

contralação. Assim como os serviços seráo realizados gredativamente, dispensando fretes e outras

despesas de deslocamentos etc. , além de que torná mais viável o acompanhamento e Íiscalização

dos serviços, aliado ao menor valor apresentado.

5.4.Da reÍerência de preco de mercado e do tnenor oreco para a contratacão do obieto

ô

__t

-t

t!!?!0,90 _
R§53.875;00

R$4.140,00

R$1.833,50
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