
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2021 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pretende com base na Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à 

Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como a legislação correlata e demais 

exigências previstas no Edital e seus Anexos, necessita da realização de Pregão Presencial para 

formar Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para a contratação de 

empresa para aquisição de motores de popa, para atender as demandas e necessidades do Fundo 

Municipal de Educação de Senador José Porfírio. 

 

1.1. Com base nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006. 

 

2. JUSTIFICATIVA E DA VIGÊNCIA 

 

2.1.  A referida aquisição justifica-se em razão da necessidade de manutenção das lanchas do 

transporte escolar fluvial desta municipalidade, o qual atende alunos da zona rural e ribeirinhos, 

garantindo, dessa forma a continuidade da prestação deste serviço essencial ao município. Ainda, 

destaca-se que tal solicitação, embora sendo realizada durante este cenário epidemiológico, cuja as 

aulas presenciais estão suspensas, há que considerar o planejamento para o ano letivo 2021, o qual 

prevê a possibilidade de retorno das aulas presenciais, devendo, desse modo, a administração estar 

apta e preparada para oferta do serviço.  

 

a) Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio; 

 

2.1.1. A presente contratação não é de natureza continuada. 

2.1.2.  A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano. 

 

3. OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para o Registro de preços para a eventual 

aquisição de Motores de Popa para atender as necessidades do Fundo Municipal de 

Educação de Senador José Porfírio. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UND QUANT 

1 
MOTOR DE POPA EM QUATRO TEMPOS COM 

PONTÊNCIA DE 90 HP, partida elétrica, injeção eletrônica. 
Und 05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comando a distância, contendo um jogo de ferramentas e 01 (uma) 

hélice reserva para motor, relógios, RPM, MPH, PSI, VOLT e HOR, 

garantia de no mínimo 2 (dois) anos. 

2 
MOTOR DE POPA EM QUATRO TEMPOS COM POTÊNCIA 

DE 20HP, partida eletrônica, contendo 01 (uma) hélice reserva para 

o motor, garantia de no mínimo 2 (dois) anos. 

Und 05 

3 
MOTOR COM POTÊNCIA 13HP, partida elétrica, com rabeta 

2,80m montando 
Und 05 

 

3. DO ENQUADRAMENTO 

 

3.1. Para efeito da presente aquisição observar-se-á o enquadramento disposto no Art. 1º, Art. 3, I 

e II da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002:  

 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei; 

 

Art. 3° A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

 

I - A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de 

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas 

do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

 

II - A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 

limitem a competição. 

 

4. DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 

4.1. O produto deverá ser de boa qualidade, sendo que o mesmo será inspecionado na hora da 

entrega, a não aprovação do mesmo, levará a contratada a providenciar as devidas correções e/ou 

adequações. 

 

4.1.1. O produto será entregue de acordo com a necessidade do Fundo Municipal de Educação de 

Senador José Porfírio.  

 

5. DO RECEBIMENTO 

 

5.1. O recebimento do produto será até 15 (quinze) dias de acordo com a necessidade e a emissão 

das Autorizações emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer 

responsabilidade de pagamento. 

 

5.1.1. Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 

examinado pedido de prorrogação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. O pedido formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do 

legado, deverá ser elaborado e/ou dirigido ao GESTOR do CONTRATO, antes do término do 

prazo inicialmente estipulado, ficando a critério da autoridade competente acolher ou não o 

requerimento da contratada. 

 

5.1.3. A empresa registrada no contrato deverá fornecer somente o produto que atende 

integralmente à característica e especificação consignada em sua proposta comercial, além de 

TODA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar a condição e prazo 

proposto, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade. 

 

5.1.4. As unidades administrativas competentes acompanharão a qualidade do fornecimento dos 

objetos, verificando suas características, devendo notificar qualquer ocorrência de irregularidades, 

via protocolo. 

 

5.1.5.  O produto deverá ser de boa qualidade, sendo que o mesmo será inspecionado na hora da 

entrega, a não aprovação do mesmo, levará a contratada a providenciar as devidas correções e/ou 

adequações. 

 

5.1.6. A critério do MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, o produto será entregue 

diretamente no local de funcionamento da mesma, ficando os custos a cargo da CONTRATADA. 

 

5.1.7. Caso fique constatada a irregularidade no fornecimento do produto, o detentor do preço 

registrado no contrato após comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento do produto 

deverá saná-lo IMEDIATAMENTE.  

 

5.1.8. Em caso de irregularidade não sanada pelo detentor do preço registrado no contrato, a 

Comissão Permanente de Recebimento do Produto, reduzirá a termo os fatos ocorridos e 

encaminhará à autoridade máxima do órgão contratual para aplicação das penalidades que estão 

expressas no instrumento contratual. 

 

5.1.9. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 

suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor 

considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 

instrumento. 

 

5.1.10. A prestação do produto, fica sujeito à readequação, desde que comprovada a má fé do 

fornecedor ou condições inadequadas de uso dos mesmos.  

 

5.1.11. O horário de entrega do produto deverá obedecer às normas internas da administração.  

 

5.1.12. A empresa deverá indicar na (s) nota (s) fiscal (s), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:  

   

5.1.12.1. Especificação correta do produto;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.12.2. Número da licitação e contrato;  

 

5.1.13. Reserva-se o MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, o direito de solicitar da 

empresa contratada (fabricante ou distribuidor), Laudo (s) do (s) produto (s) oferecido (s), 

expedido por empresas competentes sem ônus para o Município.  

 

5.1.14. A prestação do produto desta licitação deverá ser realizada no local abaixo relacionado:  

 

5.1.14.1. SEDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO – PA. 

 

a) Prazo de entrega deverá ser imediato, a contar do recebimento da Autorização de Compras 

emitida pelo gestor de contratos, nos locais e horários indicados nas autorizações de compras, 

sendo frete e descarregamentos por conta da contratada; 

 

b) devendo ser observado, pontualidade, organização, qualidade e quantidade dos produtos 

solicitados; 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1.  As obrigações da CONTRATADAS estarão reduzidas aos termos da minuta do contrato. 

 

Nos termos das Leis aqui referenciadas que prossiga para continuidade e celeridade ora do pedido. 

 

 

Senador José Porfírio/PA, 12 de março de 2021. 

 

 

 

 

________________________________ 

Samiriam Santana Bitencourt 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº. 045/2021 
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