
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO – SEMPRO 

CNPJ: 30.019.200/0001-57 – RODOVIA PA-257 – KM 0 –  BOM PASTOR -CEP: 68.170-000 – JURUTI-PA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. Dados do Órgão Gerenciador 

Órgão:  Secretarias Municipal de Produção e Abastecimento 

CNPJ: 05.257.555/0001-37 

Endereço: PÁ 257, Km 0, Bairro Bom Pastor. 

CEP: 68170-000 

Cidade: Juruti-PA  

Fones:  

2. Objeto 

2.1 Contratação de empresa (s) especializada (s) para AQUISIÇÃO DE SEMENTES 

SELECIONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 

3. Justificativa 

 

3.1 A Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento do Município, visando o bom 

atendimento  aos Produtores e Agricultores da Agricultura Familiar, e com embasamento 

de técnicas, para aperfeiçoar as atividades de campo, bem como o manejo 

correlacionado a cada cultura, e começar a fazer junto a cada produtor, um novo modelo 

da agricultura local, tomando como base o acompanhamento continuado dos técnicos 

do município; Considerando que a Secretaria é responsável pelo desenvolvimento da 

agricultura do município e para isso se faz necessária a distribuição de sementes de 

qualidade; Considerando que é época de distribuição  das sementes selecionadas para 

que os agricultores familiares ribeirinhos, preparem suas mudas para posteriormente 

efetuar o plantio direto nas covas preparadas; E, considerando ainda, a crescente 

demanda pelos serviços de assistência técnica, percebe-se a necessidade do 

melhoramento na qualidade de Sementes adquiridas para serem distribuídas 

gratuitamente aos agricultores e para que os nossos profissionais realizem suas 

atividades técnicas junto ao produtor rural na área de várzea e terra firme, 

consequentemente contribuindo para o aumento da produção do município, conforme 

especificação no Item 4, abaixo;. 

 3.2 A aquisição do objeto deste termo, será realizada através de licitação na modalidade 

DISPENSA ELETRÔNICA, pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM, ficando sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, 

através do Setor de Licitação, tomar as medidas cabíveis para a realização do certame. 

4. Detalhamento do Objeto 
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4.1 – Especificação do Produto: 

ITEM DESCRIÇÃO/PRODUTO UND QTD 

1 SEMENTE ABOBORA XINGÓ JACAREZINHO LA UND 20 

2 SEMENTE TOMATE VIVACY 1 MX LATA 20 

3 SEMENTE DE MAMÃO THB LATA 50G UND 20 

4 SEMENTE ALFACE MONICA SF31 LATA 50G LATA 20 

5 SEMENTE BERIJELA CLASSIC 1MX LATA 20 

6 SEMENTE CEBOLINHA TODO ANO LATA 50G LATA 20 

7 SEMENTE COUVE ARIELLI 1 MX LATA 20 

8 SEMENTE FEIJÃO TEMPESTA 1KG KG 20 

9 SEMENTE MARCUJA AMARELO 50G LATA 20 

10 SEMENTE MAXIXE DO NORTE 50G PCT 20 

11 SEMENTE MELANCIA CHARLESTON GREY LAT PCT 20 

12 SEMENTE MELANCIA FAIRFAX 50G PCT 20 

13 SEMENTE PEPINO CARAMBA 1 MX LATA 21 

14 SEMENTE PIMENTÃO CASCA DURA IKEDA LATA 26 

15 SEMENTE REPOLHO HIBRIDO F1 SUKI 2,5MX UND 24 

16 SEMENTE TOMATE SANTA CRUZ KADA GIGAN LATA 24 

17 SEMENTE MELANCIA GRANADA 1MX LATA 18 

18 SEMENTE MELANCIA SULTAM 1MX LATA 15 

19 SEMENTE MILHO AG 1051 1KG KG 15 

 

Legal 

5.1 Lei Federal nº 14.133/21, e suas atualizações; 

6. Prazo de Vigência  

6.1 A validade até 31 de dezembro de 2022, a partir da data de assinatura do 

Termo Contratual. 

7. Obrigações da Contratada 

7.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste 

Termo de Referência; 

7.2 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE; 

7.3 A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação 

pertinente direta ou  5. Fundamento indiretamente aplicável ao objeto deste termo de 

referência; 
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7.4 A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de 

qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução 

do objeto deste Termo de Referência, isentando a CONTRATANTE de todas as 

reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam 

resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 

empregadas ou ajustadas na execução do objeto; 

7.5 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do 

fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer relação de emprego entre 

a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA; 

7.6 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do 

objeto deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, 

trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, 

vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com 

estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

7.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências 

da CONTRATANTE; 

7.8 Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da 

CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja 

considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 

7.9 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do 

contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

7.10 Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em 

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.11 Utilizar os produtos solicitados neste termo de primeira qualidade, 

observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a 

utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de 

validade; 

7.12 Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo de Referência 

estabelecidos pela CONTRATANTE. 

8. Obrigações da Contratante  
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8.1 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo 

legal; 

8.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste termo de 

referência; 

8.3 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA; 

8.4 Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 

identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos 

horários de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados 

entre as partes. 

9. Fiscalização 

9.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados 

por Fiscal do contrato designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições 

contidas no artigo 117 e parágrafos da Lei 14.133/21. 

10. Rescisão Contratual 

11.1 - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I, II e III, § 1º do art. 138 da Lei Federal nº 14.133/21; 

11.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde 

que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

11. Penalidades e Multas 

12.1 Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos 

serviços, erro na execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 

contratual ou não veracidade das informações prestadas e outras relativas a quaisquer 

cláusulas contratuais. 

12.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos itens 

solicitados, em caso de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, 

na Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas que regem a matéria. 

13. Dotação Orçamentária 
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13.1. As despesas decorrentes desta contratação, correrão da dotação orçamentária, 

conforme Termo de Declaração de Disponibilidade Orçamentária, expedida pelo 

Departamento de Controle de Orçamento através do Setor de Licitação, que analisará e 

tomará as providências processuais cabíveis para a realização do certame. 

SECRETARIA PROJETO/ATIVIDADE 
CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA 

VALOR 

MÉDIO 

Secretaria 

Municipal de 

Produção 

20.605.0005.2.037-APOIAR AS ATIVIDADES DE 

PSICULTURA,AQUICULTRA,AGRICULTURA E 

PECUARIA. 

3.3.90.32.00 – material, 

bem ou ser. 
p/distribuição gratuita. 

R$ 53.945,10 

 

14. Declaração do Solicitante 

14.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 

14.133/21, e legislação em vigor. 

 

Juruti (PA), 03 de agosto de 2022. 

 
 

_______________________________________________ 
FRANCIMAR DOS SANTOS BARBOSA 

Secretária Municipal de Produção 
Decreto nº 4.513/2021 
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