
 

 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2020- PMJ 

ANEXO I   
  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2020  

TERMO DE REFERÊNCIA  

  

1. DO OBJETO:  

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no “Registro de preços para a eventual aquisição 

de Voadeiras, Motores, Grupos Geradores, Motosserras, Roçadeiras e Kit’s Farinheira 

para atender os projetos e atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de 

Jacareacanga e das suas Secretarias Jurisdicionadas”.  

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS  

  

PLANILHA DE QUANTITATIVOS     
 

ITEM  DESCRIÇÃO   UND  QUANT  

1  

Voadeira em Alumínio naval, 3 mm de espessura, 100% soldado, com cavernas 

transversais com espaçamento de 40 cm, medindo 10,40 mts, boca de 1,40, pontal 

de 0,56, com 07 bancos, com capota removível com estrutura em alumínio e 

cobertura em courino.  

Und  15  

 2  

Voadeira em Alumínio naval, 3 mm de espessura, 100% soldado, com cavernas 

transversais com espaçamento de 40 cm, medindo 8,40 mts, boca de 1,40, pontal 

de 0,56, com 05 bancos, com capota removível com estrutura em alumínio e 

cobertura em courino.  

Und   10  

3  
Motor de Popa de 40 HP, partida manual, com no mínimo 600 CC de potência, 

com rotação de 4500 até 6000 RPM, com no mínimo 2 cilindros, afogador 

manual, 2 tempos. Garantia de no mínimo 1 ano.  
Und  15  

4  
Motor de Popa de 15HP, partida manual, com no mínimo 600 CC de potência, 

com rotação de 4500 até 5500 RPM, com no mínimo 2 cilindros, afogador 

manual, 2 tempos. Garantia de no mínimo 1 ano.  
Und  10  

5  Motor para barco a diesel com potência mínima de 10CV com rabeta acoplada  Und  20  

6  

Grupo gerador com 30 KVA, montado com motor a diesel, potência de 

45CV@1800 RPM, aspiração natural, com no mínimo 03 cilindros em linha, 

refrigeração a água, partida elétrica, painel e filtro de ar seco. Montado em base 

de ferro, acoplamento tipo monobloco (luva elástica), com gerador trifásico de 

no mínimo 30 KVA, bateria e cabos de ligação, painel com mostrador de 

voltagem, amperagem e frequência, bateria, com 1 metro de cabos de ligação 

positivo e negativo. Conjunto de manuais técnicos em português.  

Und  5  
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7  

Grupo gerador de com no mínimo 12,5 KVA, montado com motor a diesel, 

monocilíndrico horizontal, injeção indireta, partida manual (manivela). 

Acoplamento monobloco (Jogo de Polias), montado em base metálica com 

gerador trifásico, potência do motor de 18CVKVA, com quadro de comando em 

madeira. Painel com mostrador de voltagem, amperagem e frequência. Conjunto 

de manuais técnicos em português.  

Und  15  

8  

Motor estacionário, a diesel, trifásico, potência 80CV@ 1800RPM, 04 cilindros 

em linha, cilindrada 3300cm³, partida elétrica, consumo de combustível 240 

(gr/kW.h), refrigerado através de radiador e conjunto ventilador, com filtro de ar 

seco, bateria e cabos de ligação, painel com mostrador de voltagem, amperagem 

e frequência, bateria, com 1 metro de cabos de ligação positivo e negativo.  
Conjunto de manuais técnicos em português.  

Und  2  

9  

Grupo gerador de com no mínimo 5 KVA, montado com motor a diesel, 

monocilíndrico horizontal, injeção indireta, partida manual (manivela). 

Acoplamento monobloco (tipo luva elástica), montado em base metálica com 

gerador trifásico, potência do motor de 8CV, com quadro de comando em 

madeira. Painel com mostrador de voltagem Conjunto de manuais técnicos em 

português.  

Und  10  

10  
Motosserra com motor a gasolina de dois tempos, potência de no mínimo 5CV, 

corrente 1,6mm, passo 3/8”, sabre 50cm, partida manual retrátil e jogo de 

ferramentas.  
Und  15  

11  
Bomba centrífuga de uso geral de três estágios com sucção de 4 polegadas e 

recalque de três polegadas com rotor de 330 milímetros com vazão de 35m³ a 

120H(mca).   
Und  2  

12  
Bomba submersa vibratória para poço tubular de 6 polegadas, com potência 

mínima de 450 watts, altura manométrica máxima de 65 metros, vazão máxima 

de 2.200 litros/hora.   
Und  15  

13  
Bomba submersa para poços tubulares com potência mínima de 2CV, com cinco 

estágios e vazão mínima de 10m³ por hora a 30mca.  
Und  5  

14  
Bomba submersa para poços tubulares com potência mínima de 10 CV, 

monofásico com oito estágios e vazão mínima de 30 m³ por hora a 50 mca  
Und  5  

15  
Chapa em ferro, espessura de no mínimo 2 mm, com diâmetro de 2 metros na 

boca, profundidade de 33cm.  
Und  50  

16  
Conjunto triturador de mandioca horizontal, em alumínio, acoplado ao motor com 

correia e polia, com motor a gasolina  4T, com potência mínima de 5CV.   
Und  50  

17  Peneira em tela de 4 mm em arame galvanizado  Und  200  

18  
Prensa em Madeira de lei com capacidade mínima de 100 L, acoplada com 

macaco hidráulico de no mínimo 5 toneladas   
Und  50  

19  Motor estacionário a Diesel 5,5 CV 3000 RPM  Und  3  
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20  

GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, com potência de 60 KVA, 

trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 Vca em 60 Hz: Motor 

MWM, modelo TD229-4. Características: Injeção direta, 4 tempos e refrigerado 

a água por radiador. Aspiração: turboalimento. Sistema elétrico: alternador para 

carga de bateria e motor de partida em 12 Vcc. Regulagem de velocidade: 

mecânica. Cárter abastecido com carga de óleo lubrificante. GERADOR, 

Fabricante: WEG. Características: síncrono, sem escovas (Brushless), tráfico, 

classe de isolação H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro 

acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento por discos flexíveis, 

enrolamento do exator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada 

por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado junto ao gerador. 

Tensão nominal: 220 Vca 60 Hz. Grau de proteção: IP21. BASE METÁLICA, 

características: base única, possuí reforços nos locais de apoio dos equipamentos, 

o que garante o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto 

COMANDO, medições: potência ativa (KW); potência aparente (KVA); energia 

ativa (KWH); tensões de fase e de linha gerador (VCA): tensões de fase rede 

(VCA); frequência (HZ); corrente das fases do gerador (A); temperatura da água 

(°C); tempo de funcionamento (H); tensão de bateria (VCC). ACESSÓRIOS, 

tanque de combustível de consumo. Silencioso e segmento elástico, montados 

internamente ao contêiner. Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo 

metálico resistente a cisalhamento, montados entre o motor/gerador e a base 

metálica. Bateria de partida, montada sobre a base com suporte, cabos e 

conectores. 

Und  3  

21 

UM GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, MONTADO EM  
CONTÊINER, com potência de 100 KVA, trifásico, com fator de potência 0,8 

na tensão de 220/127 VCA em 60 HZ, para funcionamento singelo e automático, 

MOTOR, motor MWM, modelo 4, 10T. Características: Injeção direta, 4 tempos 

e refrigerado a água por radiador. Aspiração: Turbo alimentação. Sistema 

elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 12 VCC. 

Regulagem de velocidade: mecânica Cárter abastecido com carga de óleo 

lubrificante. GERADOR, Fabricante: WEG. Características: síncrono, sem 

escovas (Brushless), tráfico, classe de isolação H, com impregnação a vácuo, 

ligação estrela com neutro acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento 

por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz 

rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado 

junto ao gerador. Tensão nominal: 220 Vca 60 Hz. Grau de proteção: IP21. BASE 

METÁLICA, Características: de estrutura robusta e integralmente soldada, com 

fundo fechado, fabricada a partir de longarinas e travessas de aço carbono, possui 

reforços nos locais de apoio dos equipamentos, o que garante o alinhamento 

adequado e a estabilidade estrutural do conjunto. COMANDO, quadro de 

comando automático, dotado de microcontolador DeepSea, montado 

internamente ao contêiner, isolado da máquina, dotado de porta devidamente 

reforçada, com compartilhamentos separados para comando e força, conforme 

solicita a NR10, contendo visor de acrílico para visualização externa dos 

instrumentos. Operação: automática e manual; status da chave de rede. Proteções: 

sobre/subtensão; sobre/subfrequência, sobre corrente; sobre/subvelocidade; 

sobre/subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão de óleo 

lubrificante. Registro de até 50 eventos. Retificador de baterias; automático, 

microprocessador, corrente de saída 5 A, tensão de saída VCC. Programador 

Und  1  
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horário para partidas e paradas pré-determinadas. FORÇA, formado por 

dispositivo tripolar de proteção contra curto-circuito para o Grupo Gerador. 

Chave de transferência, composta por dois contadores, tripolares, na capacidade 

de 350 A, montada no compartilhamento de força do quadro de comando. 

ACESSÓRIOS, tanque de combustível de consumo, instado na base de 

contêiner, com indicador de nível elétrico e mostrador na frontal do painel. 

Silencioso e segmento elástico, montados internamente ao contêiner. 

Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente e 

cisalhamento, montados entre o motor/gerador e a base metálica. Bateria de 

partida, montada sobre a base com suporte, cabos e conectores. CONTÊINER, 

Grupo Gerador Silencioso Leve (SL) para nível de ruído médio de 85 dB (A) @ 

1,5 m com carenagem composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao 

motor e quadro elétrico, fabricados em chapas e perfis de aço galvanizado, 

aparafusadas entre si e pintura eletrostática a pó poliéster de alta espessura na cor 

branca. Entrada de ar pela lateral com saída frontal de fluxo vertical, dotada de 

tratamento acústico. 

 

3- DO LOCAL DE ENTREGA  

3.1- A entrega do(s) item (ns) deverá ser efetuada após a assinatura do Contrato e emissão de Nota de 

Empenho em até 15 (quinze) dias corridos, e serão entregues de acordo com a necessidade da Prefeitura 

Municipal de Jacareacanga em local designado pela Secretaria requisitante.  

4- DAS CONDICÕES DE RECEBIMENTO  

4.1- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo (a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.2- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 

termo circunstanciado.  

5- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O pagamento da despesa será realizado mensalmente, de acordo com o quantitativo entregue no período, 

em moeda-corrente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o 

fornecimento, mediante apresentação de Notas Fiscais Eletrônica/Faturas e recibo para cada Secretaria 

participante da Ata de Registro de Preços, sendo notas diferentes para materiais permanentes e de 

materiais de consumo, a nota será “Atestada de Conformidade e Recebimento do produto” feito pelo fiscal 

do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, 

confirmando se o fornecimento atendeu as exigências estabelecidas neste Edital.  
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