ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:
Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes Convênio nº 863070/2017MDR, para o Desenvolvimento Econômico no Município de Muaná/PA.
A proposta do Projeto é aquisição de um caminhão caçamba (com 6m³, direção
hidráulica, 04 cilindros e minimo 180 cv) para utilização na na recuperação e manutenção
de estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção e mobilidade de produtores
rurais do município.
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA:

O projeto beneficiará diretamente cerca de 620 agricultores que residem nas
comunidades de Mocajateua, São Miguel do Pracuuba, Rio Atatá, Rio Inamarú,
Tapuruquara e Tejuquaquara. Quais dependem da trafegabilidade de vicinais para
comercialização da produção dos produtos (conforme discriminados na tabela 01) que
cultivam.
A execução do objeto apoiará ações de auxílio ao escoamento da produção rural e
transporte de insumos agrícolas e técnicos que permitirão o aumento da produção,
produtividade, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e sua comercialização),
conforme diretrizes do governo federal. E também se espera Maior produtividade nas
atividades dos produtores; Maior rendimento financeiro para agricultura familiar;.;
Superaquecimento da economia local e regional, bem como aumento da qualidade de
Vida da População Local, diminuir riscos de acidentes, diminuir índices de doenças
ocasionadas pelas péssimas condições das estradas e oferecer futuros espaços de lazer
para principalmente para populações de comunidades isoladas.
Atualmente essas estradas são de barro com grandes pontos críticos quais ficam
intrafegáveis principalmente em período chuvoso, o que dificulta o trafego e escoamento
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da produção dos produtores, impactando diretamente na redução da produtividade e
renda dos mesmos., dessa forma a manutenção preventiva destas amenizará o problema.
Produção Agropecuária

OBJETIVOS:
Aumentar em 15% (quinze por cento) a produção bem como a renda dos produtores locais

BENEFICIÁRIOS:
O projeto beneficiará diretamente cerca de 620 agricultores que residem nas comunidades
de Mocajateua, São Miguel do Pracuuba, Rio Atatá, Rio Inamarú, Tapuruquara e
Tejuquaquara.
LOCALIZAÇÃO:
O equipamento será alocado sobre responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura
qual guardará em suas dependencias físicas.
PARCEIROS:


Se pretende formar parcerias com a Empresa Brasileira de Assistencia Técnica e
Extensão Rural (EMATER – PA) para assitir os produtores em seu cultivo e
manejo .



Banco da Amazônia – Fomentar o microcrédito/PRONAF nessas comunidades.
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PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AQUISIÇÃO DE BENS/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
a) Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes
Tabela I
Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes Convênio nº 863070/2017-MDR
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT. UND.
1
Caminhão caçamba 6 m³, direção hidráulica, 4 cilindros, min 180 cv.
2
UND
PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA


Prazo de Garantia igual ou superior a 01 (um) ano, sem custo adicional.



Condições de entrega: Em perfeito estado operacional



A inadequação técnica dos equipamentos e/ou serviços entregues
implicará em não pagamento.

DEVERES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE E SANÇÕES
Do Contratado:
Executar o objeto do contrato de acordo com as condições e prazos
estabelecidas neste termo de referência;
Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao
patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades
profissionais, objeto deste contrato;
Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUANÁ,

contrato,

especialmente

com

relação

aos

encargos

trabalhistas

e

previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o
custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;
Assumir que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
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em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quartoze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854,de 1999);
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
realização deste Contrato.
Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas
pela Contratante;
Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite
fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Do Contratante:
 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo
Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
 Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem
providências corretivas;
 Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A responsabilidade pela administração e manutenção dos equipamentos será da
Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo e da Secretaria de Agrucultura do Município
De Muaná/PA. Com previsão de Manutenção a cada 06(seis) meses.

METODOLOGIA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Modalidade Pregão eletrônico tipo menor preço conforme Decreto 10.024 de 20 de
setembo
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PRAZO DE EXECUÇÃO

24 meses, a contar da data de publicação do termo de convênio no D.O.U.

RESULTADOS ESPERADOS

Aumentar em 15% (quinze por cento) a produção bem como a renda dos produtores
locais

GERENCIAMENTO DO PROJETO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Nome do responsável; Edinaldo Farias dos
Santos Função; Gestor Municipal de
Convênios
Órgão; Prefeitua de Muaná
Endereço; Praça 28 de Maio, Centro, Muaná.
Telefone; 91 984604422
E-mail: prefeituramuana.convenios@gmail.com

Nome do substituto; Marco Baldez Farias
Função;Assessor em Convenios
Órgão; Prefeitura de Muaná
Endereço; Praça 28 de Maio, Centro, Muaná.
Telefone; 91 980874254
E-mail: prefeituramuana.convenios@gmail.com
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