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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A CASA 
DE FARINHA DAS FAMILIAS AGRICULTORAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DO ARARI/PA  

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO. 

 

1. DA UNIDADE REQUISITANTE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, através da Unidade Requisitante, 
pretende, com base no Art. 75, II, parágrafo terceiro da Lei nº 14.133/2021, a 
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A CASA DE 
FARINHA DAS FAMILIAS AGRICULTORAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, cujas especificações e quantitativos encontram-se 
detalhadas neste Termo de Referência. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES  

2.1. O objeto deste Termo de Referência será adquirido de forma única, de acordo com a 

demanda da Unidade Requisitante, através da emissão de Nota de Empenho e 

Ordem de Fornecimento, objetivando o atendimento da situação caracterizada 

emergencial.  

2.2. O objeto será entregue diretamente nos locais indicados pela Unidade Requisitante, 
ficando o custo de transporte a cargo da CONTRATADA. 

2.3. O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades da Unidade 
Requisitante. 

2.4. O objeto contratado deverá ser colocado à disposição da Unidade Requisitante, no 
prazo de até 15 (quinze) dias após envio da Nota de Empenho e ordem de 
fornecimento; 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1.  A aquisição de maquinas e equipamentos para equipar a casa de farinha se faz 

importante para incrementar o aumento da renda familiar dos produtores da Zona Rural do 

Município de Cachoeira do Arari/Pa, fornecendo aos mesmos os instrumentos necessários 

para produção em  maior escala dos produtos derivados da 

 

 mandioca, ajudando, desta forma, a suprir a demanda destes produtos no comércio local e 

nos municípios vizinhos. 

3.2. Com base na pesquisa de preços realizada, constatou-se que o valor global das 

máquinas e equipamentos a serem adquiridos é de R$ 49.843,00 (quarenta e nove mil, 

oitocentos e quarenta e três reais), o qual não ultrapassa o limite estabelecido em lei e 

sendo assim a proposta mais vantajosa apresentada, e anexada aos autos do presente 

processo administrativo, pela empresa AÇO NORTE INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE 
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USINAGEM EIRELI– CNPJ: 12.732.247/0001-81, para fornecimento das máquinas e 

equipamentos. 

 
4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A vigência contratual será de 02 (dois) meses, a contar da assinatura do Instrumento 

Contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último. 

4.2. O prazo de fornecimento será de até 20 (vinte) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviço/Requisição, pela empresa 

contratada, nos horários e locais estabelecidos pela Unidade Requisitante. 

4.3. Os maquinários e equipamentos devem ser de boa qualidade e procedência 

comprovada. 

4.4. Os fornecimentos serão realizados de forma única, conforme a necessidade da 

Unidade Requisitante, nos endereços por ela indicados; 

4.5. Todos os custos com transporte dos materiais e equipamentos, assim como 

eventuais despesas para a execução contratual, são de inteira e total 

responsabilidade da Contratada. 

4.6. A Contratada fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais 

deverão ser rubricadas pela pessoa encarregada pelo recebimento no local 

designado, devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas de nota fiscal, 

quando do pagamento. 

 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. A Contratada deverá apresentar nota fiscal descrevendo objeto e quantidades 

fornecidas, especificando o número do processo e contrato de origem, para 

liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do 

adimplemento da obrigação. 

5.2. A Administração Municipal reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, o objeto fornecido não estiver em perfeitas condições de consumo ou em 

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

5.3. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da 

Lei. 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e documental, devendo apresentar juntamente com a fatura as 

certidões negativas relativas aos tributos federais, INSS e FGTS, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1.1 As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das   

dotações orçamentárias consignadas no Processo Administrativo específico, de 

acordo com os valores ofertados e a demandas específicas. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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7.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência; 

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da Contratada; 

7.3. Devolver as máquinas e equipamentos que não apresentarem condições de serem 

utilizados; 

7.4. Solicitar a troca dos equipamentos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 

Serviço de Almoxarifado; 

7.5. Solicitar, por intermédio de Ordem de fornecimento, por servidor designado para 

este fim, a entrega dos produtos contratados; 

7.6. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade durante a execução contratual e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

7.7. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não 

contrariar o aqui previsto; 

8.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração 

Municipal, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

8.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração Municipal; 

8.4. 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; 

8.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade da Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por 

seus empregados durante a execução do contrato; 

8.6. Efetuar os fornecimentos, objeto da Autorização/Requisição/Ordem de 

Fornecimento, de acordo com as necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), 

após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente; 

8.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

8.8. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

ocasião da contratação. 

8.9. Cumprir fielmente todas as disposições deste Termo de Referência, bem como as 

disposições contratuais, as quais farão parte indivisível das obrigações da 

Contratada. 

 

9. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E ESTIMATIVA DE PREÇO PARA 

UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. O critério de julgamento é o menor preço por valor global considerando as médias 

fixadas pela pesquisa de preço. 
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*Os valores de referência têm origem nas médias obtidas através de pesquisa de 

preço, anexas a este Termo de Referência. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato será acompanhada e 

fiscalizada pela Sra. SANDRA CABRAL DE SOUZA DOS SANTOS, Cargo Agente 

Administrativa, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de 

acordo com o estabelecido em lei. 

11. DAS PENALIDADES 
 

11.1. A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou 
realizá-los em discordância com as condições e especificações estabelecidas no 
Termo de Referência, motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades 
previstas no art. 156, da  Lei 14.133 de 2021, cabendo defesa no prazo legal e vistas 
do processo. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QTD MÉDIO UNIT. 
MÉDIO 
TOTAL 

1 
Forno rotativo de 2,00m com motor 2 cv 
monofásico 

UND 1 R$13.790,00   R$13.790,00  

2 

Descascador de mandioca, medindo 1,00 
x 2,00m, estrutura em aço carbono, 
fechada em madeira de lei, com motor de 
3cv 

UND 1 R$12.383,33   R$12.383,33 

3 
Catitú/triturador de mandioca em madeira 
de lei, com motor de 3cv monofásico e 
bilonete c/ serras trocáveis. 

UND 1  R$4.519,00  R$5.500,00  

4 

Prensa mecânica com estrutura em aço 
carbono 0x70 x 1x70 c/parafuso de rosca 
quadrada, camprão em madeira de lei c/ 
tábuas divisórias 

UND 1  R$7.933,00   R$7.933,00  

5 

Cervador para massa prensada em 
madeira de lei e caixa  funilar com bolinete 
de serras trocáveis c/ motor de 2cv 
monofásico 

UND 1  R$3.857,00  R$3.857,00 

6 

Triturador para massa escaldada, em 
madeira de lei e caixa funilar, com eixo de 
facas cortantes e telas trocáveis com 
motor de 2cv monofásico 

UND 1  R$3.867,00   R$3.867,00  

7 
Peneira vibratória em madeira de lei com 
motor 1cv 

UND 1  R$3.550,00   R$3.550,00 

 VALOR MÉDIO GLOBAL  R$49.904,00   
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12. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
12.1. O fornecedor que apresentar o menor preço ao objeto pretendido deverá apresentar 

a seguinte documentação de Habilitação: 
a) Contrato Social e alterações; 
b) Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos 

sócios; 
c) Cartão CNPJ; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não-Tributária) 

do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 

União, sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 
24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da Licitante, perante a Justiça 
do Trabalho, em cumprimento à Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011. 

 
i) Declaração de que não emprega menor, conforme ANEXO A deste Termo. 

 

Cachoeira do Arari/PA, 19 de novembro de 2021. 

 
 
 

CLAUDIONEI LOPES DA SILVA 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
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ANEXO A – MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO DO MENOR 

Ref.: (identificação da dispensa de licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no art. 
68,da Lei n. 14.133/2021, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


