TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO
1.1. Secretaria Municipal de Saúde.

2. OBJETO:
2.1. Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento “aquisição de
equipamento Gerador carenado com potencia mínima de 84 KVA trifásico em
60Hz , para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, deste
município de Planalto-PR.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Angela Regina Garcia Caneppa
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

4.1. Esta aquisição se justifica pela necessidade do intermitente fornecimento de
energia elétrica, evitando assim que o atendimento e procedimentos sejam
interrompidos e lesando quem precisa de atendimento imediato.
4.2. Considerando também que os medicamentos termolábeis e vacinas devem
ser armazenadas em temperaturas adequadas, que variam entre 2ºC a 8ºC, para
que tenham a sua eficácia e segurança garantidas, e que deve haver um controle
rígido destas temperaturas.
4.3. O objetivo da aquisição visa a dar maior eficiência e economia ao Município,
maior qualidade e rendimento na realização das atividades que vem ao encontro
com o anseio dos funcionários bem como da população. Essa iniciativa contribui
para que os munícipes possam encontrar sempre que necessitarem dos serviços
prestados pelo posto de saúde em pleno funcionamento, mesmo com o
interrupção no fornecimento de energia elétrica, pois esse equipamento irá suprir
a necessidade nesses momentos.
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4.4. O valor máximo para o item foi definido através da média de preços obtidos
por meio de dois orçamentos apresentados à Administração e de pesquisa no
Banco de preços, todos seguem anexos a este Termo de Referência.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
ITEM QUANT

01

01

OBJETO

PREÇO
UNIT.
Gerador trifásico, carrenado, potência nominal R$
91.814,50
de 84,0/75,6kva em Standby / Prime Power,

PREÇO
TOTAL
R$
91.814,50

fator de potencia 0,8, trifásico, 60Hz, com
disponibilidade de tensões 127-220/ 220-440/
220-380 Volts, Chassi em aço, com tanque de
contenção de líquido; Amortecedores de
vibração, montados entre o motor/alternador e
chassi; Suporte para fixação do quadro
transferência automático. Tanque de
combustível de 100 litros ou superior,
integrado no chassi do grupo gerador;
Indicador de nível de combustível digital no
controlador; 01 Bateria de 12 V, montada
sobre a base do grupo gerador, com suporte,
cabos e conectores; Silencioso e conjunto
escapamento; Motor de partida elétrico 12V.
Alternador de carga 65A acionado por correia.
Sistema de injeção por unidade injetora; turbo
alimentado; Proteção contra alta temperatura
da água, e baixa pressão de óleo. Filtros com
elementos substituíveis para ar tipo seco, para
óleo lubrificante, e para combustível. Rpm:
1800/ min; Quadro de comando composto por
01(UM) Chave Motorizada 250A, interligados
por barramentos eletrolíticos, sem interupção
de Neutro, quadro micro processado montado
no Grupo Gerador, devidamente separado do
comando e força, atendendo a norma da NR10
e a Resolução Aneel nº 414/2010 – Condições
Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica,
ficará a responsabilidade da contratada caso
necessário a substituição da rede do padrão até
o equipamento através de rede subterrânea de
distribuição, deverão ser seguidas as
orientações e prescrições da NTC 901120.
TOTAL

R$ 91.814,50
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O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R$ 91.814,50
(noventa e um mil oitocentos e quatorze reais com cinquenta centavos).

6.

DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
6.1. A vencedora deverá informar a marca, fabricante, modelo/versão (quando
aplicável).
6.2. A empresa vencedora do certame deverá entregar e instalar o objeto, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, nos locais previamente estabelecidos pela Secretaria de
Saúde, o prazo será contado a partir da emissão/recebimento da ordem de entrega
emitida pela Secretaria de Saúde deste Município de Planalto.
6.3. Ficará a encargo da contratada à comunicação a Copel e demais diligências;
6.4. Todas as despesas, diretas e indiretas, correrão por conta da Contratada. inclusive
transporte/deslocamento até o local indicado para entrega do objeto, tributos, taxas,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto
contratado.

7.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento dar-se-á até o 30º (trigésimo) dia subsequente a entrega do objeto, e
mediante

apresentação

da(s)

respectiva(s)

nota(s)

fiscal(is)

e

devidamente

acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
7.2. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada

8.

DA GARANTIA
8.1. O objeto deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.
8.2. A garantia deverá realizar o conserto e/ou substituição de peças ou do objeto
defeituoso no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da comunicação do
fato, sem qualquer ônus para o Município, com a entrega do gerador reserva pelo
período do conserto, devendo retirar e entregar o gerador reserva em 48 horas.

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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9.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e
avaliada pelo Secretário de saúde desta municipalidade, Angela Regina Garcia
Caneppa.

10.

TABELA COMPARATIVA DE VALORES

11.
Item

Objeto

Quant.

1

Gerador trifásico,
carrenado

1
UNID

GERADORES
CAPANEMA
110.605,92

BANCO DE
PREÇOS
124.973,33

SUDOESTE
Total do
GERADORES orçamento com
Menor Preço
91.814,50

R$ 91.814,50

Planalto – PR, 20 de julho de 2022.

____________________________________
Angela Regina Garcia Caneppa
Secretaria Municipal de Saúde

____________________________________
Luiz Carlos Boni
Prefeito Municipal
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