
O Município de Muaná localiza-se na região nordeste do Estado do Pará, no Arquipélago do  Marajó, 

cujos índices sociais e de desenvolvimento humano são um dos menores do País, com uma população de 

38.616 habitantes (IBGE/2016), IDH 0,547 (PNUD/2010). Tem na agricultura familiar e no extrativismo 

vegetal a base de sua economia, no último ano (2016) registrou os seguintes dados de produção: açaí 

extrativo (6.785 Ton),Palmito (610 ton), Açaí Cultivado (4.000 ton), Banana (80 ton), Mel de abelha (950 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

OBJETO: 
 

Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento Econômico no Município de Muaná/PA. 
 
DESCRIÇÃO: 
 
 

  A proposta do Projeto é .aquisição de 01 (Um) Trator Agrícola (de Pneu, Cabinado, equipado com motor diesel, 

potência mímina de 90 CV , com sistema hidráulico, transmissão sincronizada com 12 velocidades, direção hidrotástica, 

rodagem dianteira, cabine com ar condicionado, cinto de segurança, kit sinalizador sonora de ré, buzina, luzes de freio e 

pisca alerta) e 04 (Quatro) roçadeiras Agrícola (Roçadeira agrícola, largura corte:1,70 m, altura corte:5 a 20 cm, 

características adicionais:central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte:sapatas laterais e roda traseira, 

tipo direção:hidráulica, estrutura:chapa de aço, tipo estrutura:caixa, tipo transmissão:direta por correia, quantidade facas:2, 

tipo corte:reversível e duplo) para o desenvolvimento econômico do município. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

 
kg), Leite bubalino (283 mil L), ovos de galinha (38.000 dz) (Fonte: www.para2030.com.br). 

 Considerando a localização geográfica do Município (Arquipélago do Marajó) e dificuldade de 

acesso por ser somente via fluvial, registramos a importância de potencializar a estrutura pública  quanto aos 

maquinários utilizados na implementação e manutenção da infraestruturalocal, principalmente em relação as estradas 

vicinais que dão acesso as áreas de produção agrícola local, o qual é bastante deficiente para atender a demanda e aos 

anseios da população. Nesse sentido solicitamos a este Ministério há a necessidade da aquisição de Trator Agrícola, 

para auxiliar na realização dos trabalhos de recuperação das estradas vicinais do município, com o objetivo de facilitar 

o escoamento da produção e assim contribuir para o desenvolvimento do setor produtivo e da economia local, haja    

vista    que    atenderá    diretamente 620 agricultores localizados nas comunidades Mocajatuba, São Miguel do 

Pracuúba, Rio Atatá, Rio Inamarú, Tapuruquara e Tejuquaquara 
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Produção Agropecuária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

OBJETIVO: 
 

Fomentar a cadeia  produtiva da  produção da  agricultura familiar para maior geração de emprego  e renda 

no Município de Muaná/PA. 

 

BENEFICIÁRIOS: 
 

O projeto beneficiará diretamente pequenos e médio produtores do Município de Muaná/PA 
 

LOCALIZAÇÃO: 
 

O equipamento será alocado sobre responsabilidade da Secretaria  Municipal de Agricultura qual 

guardará em  suas dependencias físicas. 

Endereço: Estrada Pedro Ferreira, Base Física, s/n,Centro, CEP: 68825000. 

PARCEIROS: 
 

Se pretende formar parcerias com a Empresa  Brasileira  de   Assistencia 

(EMATER – PA) para assitir os produtores em seu cultivo e manejo . 

 Técnica e Extensão Rural 

 Banco da Amazônia – fomentar o microcrédito/PRONAF nessas omunidades. 
 

PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

AQUISIÇÃO DE BENS/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/MÉDIA DE VALORES 

a) Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes 



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

 
 
 

Tabela I 

 
 
 

 
 
PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

 

 Condições de entrega: Em perfeito estado operacional na sede da prefeitura municipal de 
Muaná/PA 

 
 Equipamento deve ser entregue até 20 dias úteis após amissão de ordem de compra pelo 

Contratante 
 

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

 

. 

ITEM FONTE ESPECIFICAÇÃO
VALOR REFERÊNCIA 

(MEDIANA) QUANTIDADE VALOR TOTAL

TRATOR 
AGRÍCOLA

PAINEL DE PREÇOS 
(MINISTÉRIO DA 

ECONÔMIA)

Trator, potência:85 a 100 cv, tipo combustível:diesel, 
quantidade marcha frente:6 un, quantidade marchas ré:2 un, 

tração:4x4, tipo sistema:hidráulico de 3 pontos, tipo 
direção:hidrostática c/ bomba independente, características 

adicionais:tdp a 540 rpm independente, barra de tração, pneu S  R$           144.325,00 1 144.325,00R$    

ROÇADEIRA 
AGRICOLA

PAINEL DE PREÇOS 
(MINISTÉRIO DA 

ECONÔMIA)

Roçadeira agrícola, largura corte:1,70 m, altura corte:5 a 20 cm, 
características adicionais:central e lateral, facas de aço especial, 
acoplado, regulagem corte:sapatas laterais e roda traseira, tipo 
direção:hidráulica, estrutura:chapa de aço, tipo estrutura:caixa, 

tipo transmissão:direta por correia, quantidade facas:2, tipo 
corte:reversível e duplo  R$              10.922,75 4 43.691,00R$       

188.016,00R$    

MÉDIA DE PREÇOS

VALOR TOTAL



 
 
 
 

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 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 n§ 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 dobjeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas 

Fiscais/Faturasdevidamente atestadas pelo Setor Competente. 

 
 



 
 
 
 
 
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

A responsabilidade pela administração e manutenção dos equipamentos será da Secretaria 

de Agricultura 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 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

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

RESULTADOS ESPERADOS 
 
 

Econômicos: Maior produtividade nas atividades dos produtores; Maior rendimento 

financeiro para agricultura familiar; Superaquecimento da economia local e regional. 

Sociais: Aumento da Qualidade de Vida da População Local, diminuir riscos de acidentes, 

diminuírem índices de doenças ocasionadas pelas péssimas condições das estradas e 

oferecer futuros espaços de lazer para principalmente para populações de comunidades 

isoladas. 

 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO 

O monitoramento e avaliação será realizado através de relatório de produtividade a ser preenchido através de 

planilha em excell, e reunião quinzenal de gestão com equipe gestora da secretaria (e/ou demais partes interessadas) 

sobre os indicadores: produção e produtividade da máquina e da produção dos agricultores; necessidade de manutenção 

preventiva e corretiva; mensuração e quantificação do impacto financeiro do uso do equipamento relacionado as 

atividades dos produtores 



 
 
 
 

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 

984604422E-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 
 

RECURSOS FINANCEIROS E QUADRO DE VALORES E FONTES 
 
 

FONTE VALORES 

INVESTIMENTO CUSTEIO TOTAL 

Governo Federal R$ 180.000,00 R$ 0,00 R$ 180.000,00 

Convenente R$ 8.016,00 R$ 0,00 R$ 8.016,00 

Total Geral   R$ 188.016,00 

 

Edinaldo Farias dos Santos 

GestorMunicipal de Convênios (GMC) 
 
 

  Muaná , 01 de Dezembro de 2021. 
 
 

EDER AZEVEDO 
MAGALHAES:30257
298215 
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EDER AZEVEDO MAGALHÃES 

PREFEITO MUNICIPAL 
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