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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
 

1.1. AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E AFINS, PRÓPRIAS PARA POÇOS TUBULARES, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ E SEUS RESPECTI-
VOS FUNDOS MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste ins-
trumento. 

 
 

2 - JUSTIFICATIVA. 
2.1. A aquisição dos equipamentos referenciados decorre da necessidade de prover cada sistema de equi-
pamentos para reserva com condições originais de operação e com vazão e pressão necessárias para 
atender a demanda, visto que os existentes encontram-se em avançado estado de desgaste, em decorrên-
cia do longo tempo de uso, fluido altamente corrosivo, condições de operação e constantes trocas de com-
ponentes internos que, apesar destas intervenções, estes equipamentos não estão proporcionando uma 
vazão e altura manométrica aceitável, tornando o sistema deficitário, inclusive com a possibilidade de inter-
rupções para manutenção. Desta forma, torna-se necessária esta aquisição, devido estes equipamentos 
serem projetados levando em consideração condições como grandezas hidráulicas, mecânicas, elétricas, 
dimensionais, tipo de fluido a ser bombeado e de trabalho para o modelo referenciado, tornando-os assim 
específicos, não admitindo consequentemente a substituição por equipamentos com características diver-
sas dos projetados. 

 
3 – CONDIÇÕES, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
3.1. Os equipamentos, constantes da presente Especificação Técnica, deverão ser entregues no Almoxari-
fado Central do Município de Santa Bárbara do Pará ou na Sede da Secretaria solicitante em um prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
3.2. Embalagem, transporte e desembarque para entrega dos conjuntos motor bombas serão por conta do 
fornecedor; 
 
3.3. Cada equipamento ofertado, para ser recebido, no ato da entrega, será inspecionado por técnicos da 
PMSBP, para verificar se atende às especificações, constantes neste Termo de Referência e deverá vir 
acompanhado de: 
 

• Nota fiscal; 
• Manual para montagem, manutenção e funcionamento; 
• Termo de garantia indicando prazo e o objeto da garantia de cada produto; 

 
3.4. Caso não haja comprovação de que os equipamentos ofertados se enquadrem nas características e 
especificações exigidas neste Termo de Referência, os mesmos não serão recebidos. 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 
ainda:  
 
4.1.1. Efetuar a entrega de cada bem em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administra-
ção, em estrita observância das especificações, acompanhado da respectiva nota fiscal constando deta-
lhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;  

4.1.1.1. Cada bem deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;  
4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
4.1.3. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 (três) 
dias, o produto com avarias ou defeitos;  
4.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente lici-
tação;  
4.1.5. Comunicar à Administração, 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;  
4.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, to-
das as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Ter-
mo de Referência ou na minuta de contrato;  
4.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
4.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, co-
merciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
4.1.10. Manter durante a entrega total dos materiais, todas as condições de habilitação e qualificação exi-
gidas no procedimento licitatório; 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A Contratante obriga-se a:  
 
5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;  
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  
5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especial-
mente designado;  
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, bem 
como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega dos materiais, efetuando o pagamento dentro das 
condições e prazos estabelecidos 
5.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
6. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
6.1. A fiscalização da contratação será pelo Servidor ________, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 



        Município de Santa Bárbara do Pará 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17  CEP: 68798-000  Santa Bárbara do Pará  Pará  Brasil. 

CNPJ: 83.334.698/0001-09  Fone: (91) 3776-1153 

3 

6.2. São atribuições do servidor designado, dentre outras: 
a). Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as medi-
das necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer; 
b). Acompanhar e fiscalizar a execução, requerendo em tempo oportuno as decisões e providências 
que ultrapassarem sua competência como fiscal; 

6.3 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e contro-
le da execução do contrato.  
6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, deter-
minando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apon-
tamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contra-
to, ou da data da retirada da AF (Autorização de Fornecimento), e deve ficar adstrito à vigência do respecti-
vo crédito orçamentário, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
8. PENALIDADES 
 
8.1. No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o Muni-
cípio de Santa Bárbara do Pará, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:  

8.1.1 - Advertência;  
8.1.2 - Multa;  
8.1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município 

de Santa Bárbara do Pará;  
8.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

8.2 – Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais, a contratada estará sujeita à multa equivalente a 
0,5% (meio por cento) do valor total referente ao item objeto da inadimplência, que ultrapassar o respectivo 
prazo, contado do recebimento da nota de empenho.  

8.2.1 – A multa prevista no subitem anterior será aplicada até o limite de 15% (quinze por cento) sobre 
o valor dos equipamentos/materiais objeto do inadimplemento, o que não impedirá, a critério do Município 
de Santa Bárbara do Pará, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.  

8.2.2 - O atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o descumprimento total da 
obrigação, punível com as sanções previstas nos subitens 8.1.3 e 8.1.4, como também a inexecução total 
do contrato;  
8.3 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Municí-
pio de Santa Bárbara do Pará ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão 
ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico;  
8.4 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado do SICAF pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais, 
conforme disposto no artigo 28 do Decreto 5.450/05, aquele que convocado no prazo de validade da sua 
proposta:  

8.4.1 - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;  
8.4.2 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;  
8.4.3 - Não mantiver a proposta;  
8.4.4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato;  
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8.4.5 - Comportar-se de modo inidôneo;  
8.4.6 - Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;  

8.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da 
concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei;  
8.6 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições 
especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser recebida contempora-
neamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente 
prorrogação;  
8.7 - A solicitação de prorrogação formal, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser encaminhada com antecedência mínima de um dia do vencimento 
do prazo;  
 
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será efetuado na medida em que os produtos forem entregues, no prazo de até 30 (trin-
ta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, juntamente 
com as provas de regularidade com: a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa 
da União), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
9.2. - A Contratante não efetivará o pagamento se no ato do recebimento ficar comprovada a entrega de 
materiais diferentes das especificações e quantidades constantes na nota de empenho; 
9.3. Se a nota fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da 
despesa, ou a contratada não apresentar situação de regularização fiscal, o prazo supracitado será conta-
do a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas; 
9.4. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a 
liquidação da nota fiscal referente a todos os equipamentos/materiais entregues e recebidos definitivamen-
te pelo responsável designado pelo Município de Santa Bárbara do Pará. 
 
10. DA GARANTIA 
10.1. O prazo de garantia para todos os equipamentos será de, no mínimo, 12 (doze) meses sem qualquer 
ônus adicional para o Município de Santa Bárbara do Pará contados da data do recebimento definitivo; 
10.2. A garantia ora prevista inclui a substituição de peças novas e sem uso e a mão-de-obra respectiva; 
10.3. A empresa contratada ficará responsável pelos eventuais reparos, assim como pelas substituições de 
peças ou de equipamentos, caso estes não sejam ou não possam ser reparados pela assistência técnica 
autorizada do fabricante; 
10.4. Durante o período de garantia, caso não exista ou deixe de existir assistência técnica local autorizada 
pelo fabricante, ficará a licitante vencedora responsável pelos serviços até o término da garantia; 
10.5. Ocorrendo o término da garantia ofertada, e havendo pendências com relação a serviços não realiza-
dos por culpa da contratada, ficará prorrogado, por igual período da suspensão, o prazo de garantia e o 
serviço de assistência técnica, sem ônus para este Município. 

 
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 
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12. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA UND QTD 

1 Bomba submersa de 1CV Mono  UND 6 

2 Bomba submersa de 1. 1/2 CV Mono  UND 4 

3 Bomba submersa de 2CV Mono  UND 4 

4 Bomba submersa de 10CV Trif  UND 2 

5 Bomba Centrifuga 1CV Mono  UND 4 

6 Bomba Centrifuga 2CV Mono  UND 4 

7 Bombeador 10cv p/ bomba trifásica   UND 10 

8 Chave magnética 1CV  UND 4 

9 Chave magnética 2CV  UND 4 

10 Chave magnética 3CV  UND 4 

11 Painel de comando p/ bomba sub. 1CV Mono  UND 4 

12 Painel de comando p/ bomba sub. 2CV Mono  UND 4 

13 Painel de comando p/ bomba sub. 10CV Trif  UND 2 

14 Cabo pp 3x4mm  UND 200 

15 Cabo pp 3x6mm  UND 100 

 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
13.1. Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do 

instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta 
comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente. 

 
 

Santa Bárbara do Pará - PA, 06 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 
  

MÁRCIA HELENA MOREIRA LEITE 
Pregoeira PMSBP 

 
 
 

JANETE FERREIRA DOS SANTOS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
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