PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

TERMO DE REFERÊNCIA - REVISADO

1. Dados do Órgão Gerenciador
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA
CNPJ: 05.182.233/0007-61
Endereço: Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho.
CEP: 68.005-310
Cidade: Santarém-PA
Fones: (93) 3523-2723

2. Objeto
2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
3. Justificativa
3.1 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura com o intuito de atender ao UADAAF – UNIDADE DE
APOIO Á DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, para finalizar o Contrato
de Repasse nº 398.162-59/2012/2012, com a Contratação de empresa para aquisição de AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

.
3.2 – A compra do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Presencial,
ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura através do Núcleo de
Licitações, Contratos e Convênios, a realização do certame.
3.3 – Destinação:
Atender ao UADAAF – UNIDADE DE APOIO Á DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR, para finalizar o Contrato de Repasse nº 398.162-59/2012/2012, com a
Contratação de empresa para aquisição de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR.

4. Detalhamento do Objeto
4.1 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ
MATERIAL PERMANENTE
ITEM

Ilustração/Item

01
MESA LISA
FIXA/BANCADA

Descrição
Quant. Unid.
Mesa em aço inox, com ressalto p/
contenção
de
líquidos,
espelho
Posterior em toda extensão de parede
no tamanho de 100mm e espelhos de
acabamento com pestanas nos lados
que tangenciam a Parede.Tampo e
prateleira perfurada em aço inoxidável
AISI 304, liga 18.8, padrão americano,
bitola #18, solda do tipo aplicada em
atmosfera inerte de argônio, não
parente, com perfeito esmerilhamento
e polimento dos excessos, com
acabamento
polido
fosco
nas
4
Unid.
superfícies externas. Bordas viradas
para baixo 50 mm e para dentro em
15mm . A fixação do tampo na
estrutura de cantoneira inox em “L”
será feita por meio de parafusos de Ø
1/4” ponteados ao tampo e presos por
meio de porcas com suas respectivas
arruelas lisa e de pressão. Estrutura
executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e
pés com sapatas de nivelamento em
polietileno.

Vlr. Unit.

Vlr.Total

Pressão de 1.600 libras e vazão de
360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H
(m) 0,80 e Potência de 1.300 W.
02

1

Unid.

LAVADORA DE ALTA
PRESSÃO
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Display digital, coluna com alça para
movimentação e capacidade de 300kg,
L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e
Potência de Bateria Interna.

03

2

Unid.

1

Unid.

6

Unid.

2

Unid.

BALANÇA DE PISO
MÓVEL

04
BALANÇA
ELETRÔNICA

05
ESTANTE
PRATELEIRA

06
ESTANTES
METÁLICAS

07

Com capacidade de 30kg, impressão
de código de barra incorporado,
configuração nutricional e kit para
conexão, teclado de acesso direto,
data da validade automática, L(m)
0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com
visor) e Potência de 43 W.

4 (QUATRO) PLANOS - Prateleiras
confeccionadas com tubos de aço
inoxidável de Ø 25 mm, parede 1,2
mm, AISI 304, liga 18.8, padrão
americano, com espaçamento entre
um tubo e outro
de no máximo 50 mm, com reforço em
perfil “U” de aço inox a cada 500 mm.
Montados em colunas de tubo de aço
inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2
mm,
AISI 304, liga 18.8, padrão americano,
equipadas com sapatas
reguláveis
para o perfeito nivelamento sobre o
piso. Solda do tipo aplicada em
atmosfera inerte de argônio, não
aparente, com perfeito esmerilhamento
e polimento dos excessos, com
acabamento polido fosco
Perfuradas em quatro planos –
Prateleiras confeccionadas com tubos
de aço inoxidável de Ø25 mm, parede
1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão
americano, com espaçamento entre
um tubo e outro de no máximo 50 mm,
com reforço em perfil “U” e sapatas
reguladoras em polietileno.

Construído inteiramente
em aço
inoxidável, dotado de 04 rodízios,
sendo 02 fixos e 02 giratórios com
trava. Dimensões
C(mm) 900 x

1

Unid.

3
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L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade
de 300 Kg.

CARRO
PLATAFORMA

08

09

De polietileno de alta densidade,
vazado, com quatro entradas para
empilhadeira e carrinho paleteiro,
resistente, empilhável, lavável e
impermeável,
capacidade
estática
mínima de 5.000 kg e dinâmica de
1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m)
PALLETS
0,16, preferencialmente na cor branca.
Isolamento: parede, teto e piso, piso
formado por painéis modulares préfabricados, revestidos de chapa de aço
inox prépintada, acabamento em
primer epóxi (5microns) e poliéster ( 20
microns) espessura 0,5mm branco
gelo – ral 9003. Isolação térmica em
poliestireno (eps) expandido, 100mm
de
espessura,
densidade
de
14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f).
coeficiente de transmissão de calor k=
0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a
chama; aplicação de cola adesiva
especial nas faces internas das chapas
garantindo perfeito aderência no
poliestireno,
proporcionando
ao
conjunto elevada resisitência estrutural
e efeito de barreira de vapor em todas
as opções de revestimento. E aplicado
filme de PVC para proteção da
superfície e das chapas durante as
CÂMARA
fases de processamento, transporte e
FRIGORÍFICA
instalação. A vedação de paínés e a
PARA
efetiva através de perfis macho e
CONGELAMENTO
fêmea moldados no poliestireno,
COM ANTECÂMARA aseegurando perfeito acoplamento;
gaxetas e perfis completam a vedação
e acabamento. Piso em isopainel
especial para piso com reforço entre
chapa e o poliestireno feito com uma
chapa de madeira de lei. Condições
operacionais
–
temperatura
de
conservação dos produtos (0° C) ciclo
de operação do compressor 24
horas/dia, luminária a prova de vapor
com protetor de vidro reforçado, grade

40

Unid.

1

Unid.
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10
CÂMARA
FRIGORÍFICA

protetora, lâmpada
incandescente
100w e interruptor com tecla luminosa,
dotada
de
proteção
que evite
penetração de resíduos e umidade: um
compressor
externo
(unidade
condensadora) com capacidade 1300
Kcal/h, conjugado a forçador de ar,
temperatura de evaporação – 24°C,
temperatura de condensação + 20°C,
2,5HP tensão 220v.Termômetro com
microprocessador digital(controle de
temperatura e degelo) Equipamento
totalmente instalado. Deverá conter
rede elétrica e iluminação
interna.
Pode ser construção em alvenaria ou
painel com chapa branca plastificada,
alumínio ou inox, isolamento em
poliestireno ou poliuretano.
Isolamento: parede, teto e piso, piso
formado por painéis modulares préfabricados, revestidos de chapa de aço
inox prépintada, acabamento
em
primer epóxi (5microns) e poliéster ( 20
microns) espessura 0,5mm branco
gelo – ral 9003. Isolação térmica em
poliestireno (eps) expandido, 100mm
de
espessura,
densidade
de
14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f).
coeficiente de transmissão de calor k=
0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a
chama; aplicação de cola adesiva
especial nas faces internas das chapas
garantindo perfeito aderência no
poliestireno,
proporcionando
ao
conjunto elevada resisitência estrutural
e efeito de barreira de vapor em todas
as opções de revestimento. E aplicado
filme
de PVC para proteção da superfície e
das chapas durante as fases de
processamento,
transporte
e
instalação. A vedação de paínés e a
efetiva através de perfis macho e
fêmea moldados no poliestireno,
aseegurando perfeito acoplamento;
gaxetas e perfis completam a vedação
e acabamento. Piso em isopainel
especial para piso com reforço
entre chapa e o poliestireno feito com
uma chapa de madeira de lei.

1

Unid.

5
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11
TRANSPALLET

Condições operacionais – temperatura
de conservação dos produtos (0° C)
ciclo de operação do compressor 24
horas/dia, luminária a prova de vapor
com protetor de vidro reforçado, grade
protetora,
lâmpada
incandescente
100w e interruptor com tecla luminosa,
dotada de proteção que evite
penetração de resíduos e umidade: um
compressor
externo
(unidade
condensadora) com capacidade 1300
Kcal/h, conjugado a forçador de ar,
temperatura de evaporação – 24°C,
temperatura de condensação + 20°C,
2,5HP tensão 220v.Termômetro com
microprocessador digital(controle de
temperatura e degelo) Equipamento
totalmente instalado. Deverá conter
rede elétrica e iluminação interna.
Pode ser construção em alvenaria ou
painel com chapa branca plastificada,
alumínio ou inox, isolamento em
poliestireno ou poliuretano.
Manual com acionamento hidráulico
para transporte de pallets, capacidade
mínima 3.000 kg, rodagem com rodas
direcionais articuladas de nylon, ferro e
poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H
(m) 1,20.
CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000
(mil) Litros; Polietileno de alta
densidade; com 4 (quatro) rodas;
Superfícies internas polidas e cantos
arredondados; Trava de segurança em
duas rodas; Dreno para líquidos, L(m)
1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.

12

2

Unid.

2

Unid.

2

Unid.

CONTAINER DE
PLÁSTICO

13

BEBEDOURO

Capacidade de refrigeração de 3,5
litros/hora - Tipo coluna –Gabinete
confeccionado em chapa pré-tratada Tampo em aço inox polido – Duas
torneiras (para copo e boca) ambas
com regulagem do jato de água,
reservatório em aço inox 304N com
serpentina externa em cobre, isenta de
chumbo, envolta por material de
isolação térmica - Dreno para limpeza -

6
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Sifão na saída do esgoto -Tubulações
atóxicas -Filtro com carvão ativado Compressor silencioso que utilize gás
R134a – Bebedouro
certificado pelo INMETRO;

14
EXTINTOR DE
INCÊNDIO - TIPO
ABC

Capacidade Extintora: 6A/40BC - lasse
de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg
- Válvula: Em Latão - Diametro/
Recipiente: 177mm - Altura
do
Extintor: 680mm - Peso Tota (kg):
19,77

6

Unid.

2

Unid.

2

Unid.

4

Unid.

2

Unid.

Em fórmica, com três gavetas

15
MESA PARA
ESCRITÓRIO
Cadeira Secretaria base giratória c.
braço regulável e rodinhas nos pés
com encosto estofado .
16

CADEIRA
Cadeira Secretaria Fixa sem braço

17
CADEIRA FIXA

Armário baixo com duas portas e duas
prateleiras internas.
18

ARMÁRIO BAIXO

7
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Armário para arquivo de aço com 4
gavetas, para pastas suspensas

19

1

Unid.

1

Unid.

1

Unid.

3

Unid.

ARMÁRIO PARA
ARQUIVO
Impressora a laser multifuncional
impressão em preto e branco
e
colorida
20
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
LASER
Computador Core i5: memória de 4GB,
HD 500GB, gravadora de
DVD,
teclado, mouser, cx de som, monitor
18,5 – Windows 7.

21
COMPUTADOR

Roupeiro
de
aço
4
portas
com pitão para cadeado ou fechadura
fosfatização antiferrugem
medidas:
1,97 x 0,645 x 0,42cm

22
ROUPEIRO
MATERIAL DE CONSUMO
ITEM

Ilustração/Item

Descrição
Quant. Unid. Vlr. Unit.
Bota de segurança confeccionada em
PVC,
forrada,
cor
branca,
antiderrapante, cano longo.

23

30

Par.

50

Unid.

Vlr.Total

BOTA DE PVC
BRANCO CANO
LONGO
24

Avental de segurança, impermeável a
líquidos não corrosivos, confeccionado
em PVC Branco forrada nas seguintes
dimensões: comprimento total 120cm e

20
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largura total 70cm. Tira soldada
dobrada eletronicamente. Aprovado p/
proteção do usuário contra umidade
proveniente de operações com uso de
água.
AVENTAL
Touca Capilar TNT Sanfonada Cor
Branca pacotes com 100 unidades
25

TOUCA CAPILAR
FACAS

26

FACAS
27

28

Lâmina 08¨fabricada com aço inox de
altíssima qualidade que, aliado ao
eficiente tratamento térmico sub-zero,
confere à faca grande resistência ao
desgaste
do
fio,
dimensões
22x75x407mm e espessura 2,5mm

Lâmina 10¨fabricada com aço inox de
altíssima qualidade que, aliado ao
eficiente tratamento térmico sub-zero,
confere à faca grande resistência ao
desgaste
do
fio,
dimensões
23x105x495 mm e espessura de 3,0
mm

TÁBUAS DE CORTE Tábua de Corte Grande, altura 23,5
cm, largura 0,8 cm e comprimento 33
cm

29
LUVAS DE LÁTEX

A Luva de Látex para Procedimentos
Não Cirúrgicos é confeccionada em
látex
natural,
sem
adição
de
pigmentação, portanto apresentada na
cor natural, não estéril, podendo ou
não ter a face externa na palma, dorso
e punho ligeiramente asperados em
relevo
em
desenho
pólvora,
modelagem ambidestra, com ou sem
pó absorvível (talco), descartável após
um uso, caixa com 100 unidades.

60

pcts

20

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

100

cx
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Luva de segurança confeccionada em
tecido de algodão com revestimento de
borracha natural antiderrapante na
palma e dorso, internamente com
material isolante térmico. Caixa com
50 unidades.

30

50

cx

30

Pctes.

30

Pcts

LUVAS TÉRMICAS
Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola
contendo 2000 unidades.

31

SACOS PLASTICOS
Sacos de rafia 60x90, sacola com 500
unidades

32

SACOS
TOTAL GERAL MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO

5. Fundamento Legal
5.1 - Lei nº. 8.666/93, atualizada;
5.2 - Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
6. Qualificação Técnica
6.1 – A empresa em sua razão social tem que ter por objeto o fornecimento de equipamentos e
utensilios da agricultura familiar.
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6.2 - Comprovação de atestados de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de
direito Público ou privado comprovando ter o licitante cumprido de forma satisfatória o fornecimento
de equipamentos e utensilios, através de atestados;
7. Prazo de Vigência do Contrato
7.1 - O prazo de vigência do Contrato será pelo exercício financeiro de 2018, contados a partir
da data de assinatura do Contrato. Podendo ser prorrogado por igual período, conforme
disponibilidade orçamentaria e saldo de contrato, através de Termo Aditivo.
8. Obrigações da Contratada
8.1 – Fornecimento no prazo previsto no item 11.1 deste termo.
8.2- Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do bem fornecido, o qual deverá estar de
acordo com as especificações prevista, caso o produto não esteja nas especificações técnicas,
deverão ser substituídos sem ônus para a contratante.
8.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE.
8.4 - Manter toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.5 - Responder por todos os ônus referentes a entrega, ora contratados, desde o salários do
pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais, que venham a
incidir sobre o presente contrato.
8.6 – Providenciar a recuperação e ou reposição dos danos causados em bens danificados
em caso de acidente, proveniente de negligencia de seus funcionários.
8.7 - Responsabilizar-se:
8.7.1 - Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas, serviços encargos sociais e trabalhista e
quaisquer despesas referente aos serviços, inclusive licença em repartições públicas, registro
e publicações e autenticações do contrato e documentos a ele relativos, se necessário.
8.7.2 - Colocar um representante para desenvolver os trabalhos de transporte e
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procedimentos administrativos.
8.8 - Caso a Licitante vencedora do certame, se recuse a executar o objeto contratual ou
venha a fazê-lo fora das especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá,
independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação
dos demais Licitantes na ordem de classificação.
9. Obrigações da Contratante
9.1 - Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;
9.2 - Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;
9.3 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;
9.4 - 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.
10. Fiscalização
10.1 - A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal
do contrato, o Engº Cledimar Augusto da Silva – CREA nº 8744 D/PA, servidor público
Municipal, lotado neste Secretaria Municipal de Infraestrutura, designado pelo órgão solicitante,
observando-se as disposições contidas no artigo 68 e parágrafos da Lei 8.666/93.
11. Prazo e Local de Entrega do objeto licitado
11.1 – O prazo para entrega será imediato de acordo com a necessidade de Ente Licitante,
Através de ordem de compra expedida pelo Setor de compras, contadas a partir da data da
assinatura do contrato. Serão emitidas requisições de fornecimento para cada solicitação de material;
11.2 - O local de entrega do objeto deste Termo de Referência, conforme a necessidade
será no prédio da SEMINFRA, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, Antigo prédio do
Aeroporto.
12. Dotação Orçamentária
12.1 - As dotações orçamentárias e as reservas orçamentárias estão descritas abaixo:
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Dotação Orçamentária: 04.122.0002.2.030 – Manutenção das atividades do Departamento de
Engenharia, e Convênios e Projetos / SEMINFRA- Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 –
Material de Consumo e 04.122.0002.2.156 – Aquisição e manutenção de máquinas, veiculos,
equipamentos e outros / SEMINFRA- Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e
Material Permanente.

13. Declaração do Solicitante
13.1 - Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei
nº 10.520/2002, e legislação em vigor.

25

