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1. DO OBJETO 

                                              ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes (grupo gerador) para 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Município de São Sebastião 

da Boa Vista. - Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de 

Referência. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

A presente solicitação assume um carater de urgência e relevante necessidade em virtude de que as Escola 

Raquel, no Baixo Rio Umarituba, Escola Vereador Engrácio no Rio Pracuuba, Escola Pedro Nogueira no 

Rio Urucuzal, Escola São José no Alto Rio Umarituba e Escola Haidee Maia no Rio Pacujutá têm uma 

demanda considerável de alunos atendidos, por exemplo, pelos Ensinos Personalizados, SEI e EJAI que 

necessitam de uma estrutura funcional e sistemática atingidas por esse recurso elétrico. Sendo assim, tais 

Grupos Geradores, citados acima, produzirão energia para as referidas instituições de ensino, logo, são 

fundamentais para o bom andamento das atividades pedagógicas e administrativas nas referidas escolas. 

Outrossim, como mantenedora, esta Secretaria Municipal de Educação, sensibilizada e comprometida com 

as causas educativas, preocupa-se sempre em ofertar todas as melhores condições para que o trabalho 

escolar seja realizado com eficácia e sucesso. Isso exposto, a solicitação justifica-se em decorrência da 

necessidade de Aquisição de tais Grupos Geradores, pelo fato de o ano letivo de 2022 ter iniciado desde o 

dia 21 de fevereiro. Sendo assim, SOLICITAMOS a realização de Processo Licitatório para fins de  

aquisição dos grupos geradores para as escolas citadas que pertencem à secretaria municipal de educação, 

os quais atenderão importante demanda de alunos matriculados no ano letivo de 2022 nas Escolas 

mencionadas. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

 
A necessidade de aquisição de grupos geradores se faz necessário, pois vários equipamentos, como 
autoclave, cadeiras odontológicas e atendimento a noite precisam de energia estável e de qualidade 
para não haver nenhum comprometimento na qualidade dos serviços prestado. 
A energia elétrica trará para essas localidades diversos benefícios, como abertura de sala de vacina nas 
localidades, fazendo com o que os moradores fiquem assistidos em suas localidades e não tenham que 
se deslocar para a cidade.   
Os postos de saúde que serão contemplados com a aquisição dos grupos geradores são; 
Unidade básica de saúde Patauazal.  
Posto de saúde São Benedito. 
Posto de saúde São Sebastião  

 

3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho  de 1993 e 

suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2. JUSTIFICATIVA 
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4.1. Especificações dos Produtos 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR UNT. 

MÉDIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

GRUPO GERADOR CABINADO 40KVA                                                            

Especificação:  40KVA COM ESTRUTURA EM CHAPA 

DE AÇO, BASE EM AÇO COM TANQUE DE 

COMBUSTÍVEL ACOPLADO. MOTOR 70HP A DIESEL 

3 CILINDRO 1800 RPM 

 

 

 

 

3  R$   82.893,26  R$     248.679,78  

2 

GRUPO GERADOR 12.5 KVA                                                                             

Especificação:  GERADOR 12.5 KVA TRIFÁSICO, 

TENSÃO DE SAÍDA 127/220 VOLTS 1800RPM 

ACOPLADO ATRAVÉS DE LUVA DE 

ACOPLAMENTO AO MOTOR 22HP 1 CILINDRO 2.200 

RPM 

COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL 21.5L A DIESEL 

PARTIDA ELETRICA USO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

2 

 R$   44.246,00  R$      88.492,00  

3 

GRUPO GERADOR SILENCIOSO CABINADO  15 

KVA                                                      Especificação: 

GERADOR SILENCIOSO CABINADO 15 KVA A 

DIESEL CABINA COM ESTRUTURA EM CHAPA DE 

AÇO, BASE EM AÇO COM TANQUE DE 

COMBUSTÍVEL ACOPLADO ROTAÇÃO DO MOTOR  

3TNV88GGE 1800RPM,  DIMENSÕES C X A X L 

200X1015X707(mm), PESANDO 387 Kg MOTOR 22HP 

COM 3 CILINDROS EM LINHA, CICLO 4 TEMPOS, 

COM PAINEL ELETRONICO, TENSÃO TRIFASICA 

127/220- 220/380-254/254 VCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 R$   65.691,40  R$     197.074,20  

 

5.1. Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 

quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para 

assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima 

especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de 

fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, alertamos que esta 

Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retromencionados, diante de 

tal fato o São Sebastião da Boa Vista - Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não 

cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do 

Município de São Sebastião da Boa Vista. 

5.2. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve apenas 

como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

5.3. Os produtos licitados serão fornecidos ao Município de São Sebastião da Boa Vista, pelo valor 

aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor 

contratado, prazo este que será contado da data do recebimento pela empresa contratada da Ordem de 

Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 

5.4. O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias a contar do recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota 

de Empenho expedidos pelo setor competente. 

5.5. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de São Sebastião da Boa 

Vista, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos produtos e 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 
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suas respectivas quantidades. 

5.6. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja 

feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da 

majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os 

produtos negociados. 

 

6. DO PAGAMENTO  

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos. 
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade 
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a 
mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas  no prazo de seus 
vencimentos. 
 
7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

7.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura 

e os contratos oriundo da ARP, será até 31 de dezembro do exercicio vigente. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

b) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; 

c) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas em licitação, devendo 

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições: 

d) Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, 

seguros, tarifas, tacas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer 

outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados; 

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da 

CONTRATANTE; 

f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, 

ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; 

g) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

h) Entregar o produto, de acordo com os prazos (até 05 dias) e especificações constante neste termo. 

i) Providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, correção das deficiências apontadas pelo setor 

competente do Contratante;  
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a) Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com 

base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 

c) Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do produto, através da unidade responsável por 

esta atribuição. 

d) Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a    

contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 



 
 
 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

 

 
Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro 

CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000 

 

 
 

execução do objeto. 

e) Considerar para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela contratada e 

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

f)  Comunicar e Notificar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do objeto contratado.  
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