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1.1, O presente Termo de Referência tem por obieto a Contratação de empresa para fornecimento de

insumos e serviços para fomento as ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao

Programa Territórios Sustentáveis no município de Eldorado do Caraiás conforme convenio de na

'/2021-SEDAP Processo ns 2O2U1369667, para atender as necessidades de acordo com as

-:pecificações contidas neste Termo de Referência.

Secretaria Municipal de Agdcultura : Com a finalídade de promover o bem estar social, esse projeto

.- vem de encontro para engrandecer o homem do campo e ao mesmo tempo gerar alternativas de reanda,

Vale ressaltar que o plantio é pautado na consolidação de práticas sustentáveis de uso e de

aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento local, além de colaborar com a redução do

desmatamento e a pressão sobre áreas remanescentes de floresta.

Entre as estratégias de ação deÍ;taca-se a atividade que facilita o plantio e contribui para um bom

desenvolvimento das espécies cultivadas e maior eficiência na implantação do Projeto da SEDAP, nas

unidades produtivas familiares diretamente beneficiadas.

Diante do exposto, para que possamos viabilizar a referida estratégia, a devida implantação do Projeto e

o alcance das metas estabelecidas para o Exercício 2022, Íaz-se imperativo a aquisição da prestação do

r.ô de

acidez do solo. serviço indispensável para o preparo de área para plantio do arranjo agroflorestal, para

- fins de recomposição florestal, de acordo com especificação técnicã e quantificação descritas neste

Termo de Referência, no sentido de atender as demandas prospectadas internamente (expansão) e as

demandas espontâneas recebidas no no Termo de Convênio Ne 37/2021 - SEDAP, Processo Nq

2027 /7369667 firmado iunto a SEDAP, obedecendo ao Planeiamento Orçamentário, realizado em 2022

Entre as estratégias de ação destaca-se a necessidade de realização da atividade de montagem e

instalação de viveiros, para produção de mudas florestais e frutíferas, atividade que facilita o plantio e

contribui para um bom desenvolvimento das espécies cultivadas e maior eficiência na implantação do

Projeto da SEDAP, nas unidades produtivas familiares diretamente beneficiadas.

Diante do exposto, faz-se necessário adquirir, em caráter de urgência, ferramentas diversas para

implantação do viveiro de mudas
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O referido pedido ocorre em função do município ter um viveiro em situação precária, desgaste das

ferramentas existentes, impossibilitando o uso, necessitando serem implanto um novo viveiro.

Entre as estratégias de ação destaca-se a montagem e instalação de viveiros para produção de mudas

florestais e frutíferas, as quais serão plantadas pelos agricultores, na forma de arranios agroflorestais, em

unidades produtivas familiares.

Diante do exposto, para que possamos viabilizar a referida estratégia, a devida implantação do Projeto e

o alcance das metas estabelecidas para o Exercício 2OZZ, faz-se imperativo a aquisição de material

hidráulico, produtos indispensáveis para montagem e instalação do sistema de captação e distribuição de

água (externo] para funcionamento do sistema de irrigação dos viveiros florestais (interior) -

comunitários, institucionais e sociais - de acordo com especificação técnica e quantificação descritas

neste Termo de Referência.

lr.;saltamos a eventual contratação de serviço de análise de solos, úsa, no momento, acelerar o

F r ucesso de implantação das atividades relacionadas as cadeias produtivas prioritárias previstas na

implantação dos sistemas agroflorestais e/ou melhoramento de pastagens, enquanto não entra em

funcionamento o Laboratório de Análise de Solos na SEDAP, de forma a não retardar a

programação de implantação da política de TS.

3.1. A contratação, obieto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais

ne 70.520 /2002 e ne 8.666/1993, Lei Complementar nç 723 /2006, decreto 10.024 de 20 de Setembro de

* 2079 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas

demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4.1. O quantitâtivo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:
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000 5 05 LOTE CÁLCARIO/ ANALISE DO SOLO/ DISTRIBUIDORÁ DE CALCARIO/ SERVIÇO
DE PREPARO/ ÂPOIO LOGISTICO

cALcÁRro DoLoMÍrrco- pnoouro acRrcor,A ExTRAFINo coM pRNT AcrMA DE
900/0, coMp0s1'o DE óxtDo DL; MACNÉsto (MGo) coM l solo DE MAGNÉsto, PASSADo
EM PENEIRA DE

O,3MM, ENSACADOS EM SACOS DE 40KC
DISTRIBUIDORA DE CALCARIO DE lOOO ATE 3OOO MII, QUILOS

ANALISE QUIMICA DO SOLO

SERVIÇOS DE PREPARO DA ÂREA, COM TRATOR ACRICOLA E GRADE ARADORÁ

TRANSPoRTE DE BANADAS ATRAvES DE cAMINHÂO DE CARRoCERIA

AQUISIÇÃo DE MUDAS DE BANANA
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.!. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço

espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRÁTADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 30 dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e

administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade

Administrativa em questão, mediante Poftaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos

- depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as

especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos

iqentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não

seiam satisfatórias;

5,5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços

, om a especificação.

..-.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitação.

ü

( PRAUO, FORMÁ E LOCA"L DE ENTR§GA DOS PRODUTOS/EXECUçÂO DOS SERVTÇOS

6. DO PÂGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.
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6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6,3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada,

''rrndo a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas

no prazo de seus vencimentos.

7 .l- O Prazo de Vigência será ate conforme termo do convenio.

. r. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de

--. Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e

especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de

compra/requisição do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais,

fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e

..pamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e

quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo

_ Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações

'rrbalhistas contra a Contratante.

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e

Previdenciárias.

8.7, Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

cmpregado cuja permanência seia por ela considerada inconveniente.

8,8, Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no

desempenho dos serviços obieto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

.ntegralmente, em todos os seus atos.

,i.10, Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de

lsúias 41 20: 'paa qae tcdês v4on1. e saíbom . o aldg do §fNHOÊ le,.: isk, .'

Rua da Rio vermelho o o1- Centro- km xoo, CEP: 58524-ooo- Eldorado do Càrâ.iás/PA

ICTADA

Àf



\r

Etdtiiâüo
'" Caniás

I PREFEITURA DE ELDORADO DO
DEPARTAML,NTO OE t-tCt',reçÃO

, rlLritação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.12. Não prestar declarações ou informações sem préüa autorização por escrito da CONTRATANTE a

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

'13, Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados

5cgundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados peta CONTRATADA;

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o

prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

\., . . , ilclenizar quaisquer danos ou pre.juízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão

no fornecimento do presente Contrato.

8.17, Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

: Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com

base nas disposições d,a Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9,3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

a 4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a

Lontratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

prestação.

.-0,5, Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e

",.1-ovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás, 18 de Março de 2022.

Resfrí'aía
Legal
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