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Termo de Referência 

 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

GERADORES 

           

                                            

1. OBJETO 

Aquisição e instalação de 02 (dois) Geradores de energia para a Casa Guilherme de Almeida -  

Equipamento Cultural administrado pela Poiesis -  Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à 

Literatura.  

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

01 (um) Gerador a gasolina 4 tempos refrigerado a ar, potência de 3.600 rpm, motor de 15 hp, 

partida elétrica, monofásico 110/220 V. Sistema de partida manual retrátil e elétrica com bateria 

inclusa. Frequência de 60hz, equipado com tanque de 25 litros que proporciona 

aproximadamente 12 horas de autonomia. Este gerador deve incluir um Quadro de partida e 

transferência automático, monofásico, para grupos de geradores de até 8 KVA com partida 

elétrica.  

 

01 (um) Gerador com motor diesel, cabinado, partida elétrica, monofásico 110/220V com bateria 

inclusa, potência de 12 KVA e potência nominal de 10.5 KVA, equipado com tanque de 25 litros 

que proporciona aproximadamente 12 horas de autonomia. Deve possuir AVR (Regulador 

Automático de Tensão) para utilização em equipamentos sensíveis, incluindo também um Quadro 

de partida e transferência automático, trifásico para grupos de geradores até 12 KVA com partida 

elétrica. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Faz-se necessária a aquisição de geradores de energia devido a repentinas quedas de energia 

elétrica na região onde se localiza os equipamentos culturais Casa Guilherme de Almeida – 

Museu e Casa Guilherme de Almeida – Anexo, que trazem adversidades na realização de sua 

programação cultural, ocasionando a interrupção de atividades propostas aos seus visitantes e 

inscritos   

 

4. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Entrega e Instalação de Gerador a gasolina:  

Casa Guilherme de Almeida – Museu - Rua Macapá, 187 - Sumaré, São Paulo – SP  

Entrega e Instalação de Gerador a diesel:  

Casa Guilherme de Almeida Anexo: R. Cardoso de Almeida, 1943 - Sumaré, São Paulo – SP. 

 

5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado a CONTRATADA 10 (dez) dias após entrega de material e 

finalização de serviço prestado juntamente com a entrega técnica e start-up. 

 

6. PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

Os geradores de energia devem ser entregues em até 10 (dez) dias e o serviço de instalação 

deve ser realizado em até 05 (cinco) dias após a entrega. 

 

7.  OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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7.1 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Realizar quaisquer serviços de adequação na alvenaria para a instalação de geradores; 

Realizar todas as passagens de cabeamento necessários para o funcionamento de geradores; 

Canalização do escapamento; 

Honrar pagamentos e prazos. 

 

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Instalação de quadros geradores; 

Fixação de quadros em paredes próximas aos geradores; 

Instalação de rede no quadro automático; 

Instalação de carga no quadro automático; 

Efetuar entrega técnica e start-up; 

Mão de obra para instalações; 

Manter a garantia do produto conforme o praticado em mercado. 

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Em se tratando de processo de seleção, será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL 

 

9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Apresentação de proposta com valor global em reais para os serviços solicitados; 

Razão Social; 

CNPJ; 

Endereço; 

Telefone; 

Endereço Eletrônico; 

Apresentar a proposta atendendo todas as necessidades relacionadas ao item 2 do presente 

termo de referência. 

 

10.   DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de Suprimentos da 

Poiesis os seguintes documentos: 

Inscrição do CNPJ; 
Contrato Social; 
Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa; 
Inscrição estadual e/ou municipal; 
Certidão de Inexistência de Débitos relativos às Contribuições Sociais; 
Certificado de regularidade de situação com Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
Dados Bancários da empresa; 
Registro comercial, no caso de empresa individual; 
Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade 
civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 

Pode ocorrer a solicitação de documentos complementares para celebração do contrato. 

 

 

 

 


