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ESTADO DO PARÁ
PRf,FEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO
c N. P. J. 30.019.200/0001-57

P4257, km 0, SÀl - Bairro Bom Pastor - CEP: 68.170-000 - Juruti - ParáRodovia

TERMO DE REFERENCIA

1. Dados do Órgâo Gerenciador
Órgão: SECRETARTA MUNTCTPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECTMENTO

CNPJ : 30.0 1 9.200 I 0001 -57

Endereço: Rodovia Translago - PA 257 , km 0, S/N - Bairro Bom Pastor

CEP: 68.170-000

Cidade: Juruti -Pará

Fones:

2.Da Justificativa
2.1 A mecanizaçáo, tendência na agricultura familiar, são atividades agrícolas que podem

ser executadas com maior eficiência e facilidade por meio da utilização de máquinas e

ferramentas agrícola, específicas e voltadas exclusivamente para propriedades rurais com

potencialidade a produção agrícola, facilita e utiliza menos de mão de obra,

proporcionando rapidez na preparação do solo, consequentemente proporcionando baixo

custo no resultado final e melhoria nos lucros. A expansão da agricultura no município de

Juruti de forma sustentável, tem como estratégia básica e com gestão compartilhada, a

ampliação do Programa de Mecanizaçâo Agrícola, com o objetivo de alavancar a

agricultura familiar e a pecuária com recuperação de pastagens de forma mecanizada.

Entre os efeitos da mecanizaçáo, destacam-se as mudanças nas relações de trabalho,

inibição do êxodo rural, e o aumento da produtividade nas propriedades rurais. A zona

ruralfoi, de certa forma, uma das principais marcas no município a partir da transformação

do espaço rural. O trabalho mecanízado no campo, são formas concretas de

materialização de um modo de vida rural mais sustentável, resultando em melhorias

econômicas e sociais dos produtores rurais.

2.3 Acontratação do objeto será realizada através de licitação na modalidade LICITAÇÃO,

pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM, ficando sob a responsabilidade da Secretaria

Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças e através do Setor de Licitação, para

os procedimentos.
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3. Do Obieto
3.1. A AQUISIçAO DE MAQtttNAS E EQUTPAMENTO AGRTCOLÁS para o município
de Juruti/PA, conforme convênio no 02966312021 celebrado entre a Prefeitura Municipal
de Juruti e a Secretaria de Estado de Transportes.

4. Detalhamento do Objeto

4.1. DEMANDAS GERAL

4.1.O fornecimento dos materiais e quantitativos acima relacionados foram previstos para

consumo mínimo anual, a serem demandados para execução de acordo com a
necessidade da Unidade Requisitante, de forma eventual e parcelada, em

atendimento às atividades internas/externas administrativas, serviços públicos,

eventos e demais ações propostas na área de atuação desta Secretaria, entre outras
atividades que demandem o uso e consumo de materiais que constituem o objeto da
contratação.

4.2.Os materiais deverão ser de primeira linha, estar registrados e atender as normas de
qualidade do INMETRO, ABNT e demais orgãos, atendando-se o proponente,
principalmente para prescrição do art. 39, inciso Vlll da Lei n" 8078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

4.3.A Administração Municipal, sempre que entender necessário, solicitará laudos de
qualidade e/ou amostras dos materiais.

4.4.Ojulgamento será por item.
4.5. Deverão ser usadas apenas duas casas decimais após a vírgula, as demais não serão

consideradas.
4.6. De forma alguma haverá arredondamento de valor.
4.7. Sempre que julgar necessário o Órgão Contratante solicitará, durante a vigência

contratual, o fornecimento dos produtos na quantidade necessária, mediante a
expedição de Ordem de Fornecimento, através do Fiscal de Contrato respectivo.

4.8.A Contratante não estará obrigada ao @nsumo integral dos materiais relacionados,
contudo, ao fazê-lo, a secretaria demandante, solicitará um quantitativo mínimo de
tiragem disposto em cada item da tabela de quantitativos de cada Unidade
Requisitante.
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ITEM DESCRTÇAO 8UANT. UNIDADE

1

Trator, potência:85 cv, tipo combustível: óleo diesel,
cilindrada motor: mínimo 3.000 cm3, quantidade marchas
ré: mínimo 4un, quantidade marchas frente: mínimo 12un,
tipo motor:4 cilindros, traçáo'.4x4, tipo uso: agrícola,
características adicionais: plataforma do, com capota e
estrutura anticapotagem

UNI D 0í

2 Aquisicão e Plantadeira Adubadeira UNID 01
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5. Do Fundamento Legal
5.1 A contratação poderá ser amparada no Decreto Federal 10.02412019, na Lei Federal

no 10.52012002, Lei Complementar 12312006 e subsidiada pela Lei no 8.666, de 21
dejunho de 1993.

6. Obrigações da Contratante

6.1. lmpedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência'
6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

empregados da Contratada;
6.3. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem consumidos;
6.4. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo

Fiscal do Contrato;
6.5. Solicitar, por intermédio de Ordem/Requisição de compra/fornecimento, por

servidor designado para este fim, a execução dos fornecimentos contratados;
6.6. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade durante a execuçâo contratual e

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
6.7. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas.

7. Das Obrigações da Contratada

7.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não
contrariar o aqui previsto;

7.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração
Municipal, porém sem qualquer vínculo empregatício com o orgâo;

7.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
Administração Municipal;

7.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante;

7.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados
por seus empregados durante a execuçâo do contrato;

7.6. Efetuar os fornecimentos, objeto da Autorização/Requisição/Fornecimento, de
acordo com as necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), após o recebimento
de requisiçôes expedidas pelo Setor competente;

7.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

7.8. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na ocasiâo da contratação.
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8. Da Fiscalização

8.1. A fiscalizaçâo e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por
Fiscal do contrato designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições
contidas no artrgo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93.

9. Do Prazo e Condições de Fornecimento do Objeto

9.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (Doze) meses, a contar de
sua assinatura, com eÍicácia legal após a publicaçáo do seu extrato, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último.

9.2. A vigência contratual será, a contar da assinatura do lnstrumento Contratual,
até o final do exercício financeiro em curso, c,om eÍicácia legal após a publicação
do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se êxcluir
o primeiro e excluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei.

9.3. Os fornecimentos seráo realizados de forma parcelada, mediante a emissão de
ordem de compra/fornecimento, emitido pela fiscalizaçâo do Contrato através do
Setor de Compras Municipal, em atendimento às demandas de cada Unidade
Requisitante.

9.4. Após emissão da ordem de compra/fornecimento, o fornecedor terá o prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas para a entrega do material no local indicado
pela Unidade Rêquisitante, que poderá ser a sede da Secretaria Municipal ou
diretamente nos Setores designados pela Fiscalização dos Contratos, dentro da
Zona Urbana de Juruti/PA, sem que gere ônus de qualquer natureza para a
Contratante.

9.5. Caso os materiais sejam entregues em desconÍormidade ou sem condição de
uso, a fiscalização do contrato notificará o fornecedor para que no prazo de
até 03 (três) dias úteis, seja efetivado o saneamento/refazimento das
desc,onformidades e entrega do material.

9.6. Os materiais fornecidos devem ser de boa qualidade e procedência comprovada.
9.7. Após apÍovação e validação da arte/prova do material, o fornecedor terá o

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para entrega do material, no local
indicado pela empresa contratada, que poderá ser a sede da empresa,
preferencialmente dentro da Zona Urbana de Juruti/PA, sem que gere ônus de
qualquer natureza para a Contratante.

9.8. Os fornecimentos poderão ser acionados aos sábados, domingos e feriados de
acordo com a ordem e fornecimento/requisição, em conformidade com o
Representante do Fornecedor-

9.9. Todos os custos com transporte, materiais, equipamentos e mão de obra são de
responsabilidade do fornecedor ganhador da licitação.

9.10. A licitante fará o controle do seu fornecimento por meio de requisiçôes as quais
deverâo ser rubricadas pela pessoa encarregada pelo recebimento no local
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designado, devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas de nota
fiscal, quando do pagamento.

9.11. No que couber, os materiais deverão ser entregues em embalagens ou
acondicionados adequadamente para proteger o conteúdo contra danos durante
o transporte até o local de entrega.

9.12. Os materiais, quando for o caso, deverão ser entregues em embalagens ou
acondicionados contendo a identificação do material, do fornecedor, quantidade e
demais informações pertinentes (modo de uso, aplicação, transporte, manuseio,
etc.);

9.13. No que tange o fornecimento de combustível será observado o seguinte:
9.14. Cada Órgão ou Entidade será responsável pela definição do local de entrega do

objeto deste Termo de Referência, conforme sua necessidade.

10. Rescisão Contratual

10.1. PoratounilateraleescritodoCONTRATANTE,noscasosenumeradosnosincisoslaXll
e XVll do art. 78 da Lei Federal 8.666/93;

10.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçáo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;

íí. Penalidades e Multas

1 1.1. Seráo passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, erro na
execução, execuçáo imperfeita, mora de execuçáo, inadimplemento contratual ou não
veracidade das informaçÕes prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas
contratuais.

11.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10o/o sobre o valor dos itens solicitados, em
caso de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, e na Lei Federal
no 8.666/93 e demais normas que regem a matéria.

12. Da Forma de Pagamento

t2.1. A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa,
no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigaçáo.

12.2. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestaçâo, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condiçôes de consumo
ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

T2.3. A Adminis{raçáo Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei.

12.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidaçâo qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteraçáo dos preços, ou de
compensaçáo financeira por atraso de pagamento.

í3. Da Dotação Orçamentária

13.1. As despesas de correntes da aquisição pretendida, correráo das seguintes dotaçôes
orçamentarias:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE E ABASTECIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE

20.605.0005.1.010- Aquisição de Tratores e Máquinas Pesadas.

4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente.
R$ 43í.000,00

VALOR R$ 431.000,00

14. Declaração do Solicitante
14.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei no 8.666/93 e suas

alteraçôes em vigor.

Juruti/PA, 02 de fevereiro de 2022

dos s@§
ôe

FRANCIMAR BARBOSA
Secretária Municipal de Produção

Decreto no 4.51312021
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