
            

ANEXO I-TERMO REFERÊNCIA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2021.

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021.

1-DO OBJETO

1.1- Aquisição de Implementos Agrícolas, objeto da proposta nº 0644/2020 
Plataforma + Brasil, para atender Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, conforme especificações descritas no Termo de 
Referência (Anexo I) e demais condições contidas neste Edital e seus Anexos.

2-JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1- Tendo em vista que foi realizado Processo Administrativo Licitatório nº 
040/2021 para aquisição de Patrulha mecanizada e implementos agrícolas, 
objeto da proposta nº 0644/2020 Plataforma + Brasil, os itens listados abaixo, 
após o julgamento das propostas ficaram acima do valor de referencia, assim 
não foram adjudicados, contudo, foram realizado nova  pesquisa de preços de 
mercado para direcionar a aquisição.

2.2- Com aquisição desses equipamentos o município pretende estimular o 
cultivo agrícola, e consequentemente, elevando o potencial de produção e a 
geração de trabalho e renda. É uma forma de melhorar às condições básicas 
de fixação do homem do campo em sua propriedade, influenciando 
positivamente a redução do êxodo rural.

Item  Qtd Unid Descrição   Valor Unitário Valor Total  

1 1 unid. 

ENSILADEIRA AGRÍCOLA com reboque 
contendo no mínimo: capacidade produtiva 
de 16.000 Kg/h, equipada com bocal bico de 
saída giratória (bica de descarga) reboque 
com rodas, câmara de ar e pneus) 
compatíveis com o implemento agrícola, 
rotor monobloco com no mínimo 04 facas. 

 R$          
23.333,33  

 R$              
23.333,33  

2 1 unid. 

CARRETA AGRÍCOLA vagão basculante 
contendo no mínimo: capacidade de carga 
de 06 toneladas, construídas em aço, chassi 
em chapa, dois eixos, com quatro rodas e 
eixo dianteiro articulável independente em 
duas rodas.                                                         
(Acompanha pneus). 

 R$          
39.333,33  

 R$              
39.333,33  

Valor Global >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  R$ 62.666,66 



            

(*) As características dos objetos será validadas na ocasião da contratação, 
sendo que se trata de configuração mínima aceitável, podendo a VENCEDORA 
oferecê-los com funções adicionais e/ou tecnologia mais avançada.

2.2. Em caso de divergência existente entre as especificações do item que 
compõem o objeto descrito no site da Bolsa de Licitações e Leilões e as 
especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

3-AVALIAÇÃO DE CUSTO.

3.1- Conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002, a administração realizou pesquisa de preços para elaboração do 
plano de trabalho para fins de subsidiar a Administração quanto ao orçamento 
do objeto e também para fins licitatórios, foi apurado o preço médio estimado 
para a despesa, no valor de R$ 62.666,66 (sessenta e dois mil seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e centavos).

4-FORMA DE ENTREGA.

4.1- Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento por parte da contratada da Nota Autorização de Fornecimento.

4.1.1- Os equipamentos deverão ser entregues livres de frete ou quaisquer 
despesas adicionais no Galpão da Prefeitura Municipal de NATALÂNDIA, em 
dias úteis, nos horários entre 07:30 às 13:00.

4.2. A Prefeitura se reserva o direito de não receber os equipamentos, em 
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar 
o contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo 
das demais cominações legais aplicáveis.

5- DA GARANTIA DA ASSISTENCIA TÉCNICA.

5.1- Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da 
entrega. Sendo que qualquer despesa com frete neste período será por conta 
da licitante.

5.1.1- A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não 
preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data 



            

de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução 
(frete) será por conta da contratada.

6- DAS OBRIGAÇÕES AS PARTES.

I- Da Contratada:

a)- Entregar os equipamentos, objeto deste Contrato, no prazo proposto e 
em conformidade com as especificações exigidas no Edital;
b)- Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem a este ajuste;
c)- Assumir, com exclusividade, todos encargos, impostos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições 
devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 
acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias 
ao cumprimento do objeto pactuado;
d)- Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade 
e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, 
ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a 
terceiros;
e)– Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de 
estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, 
previdenciários e fiscais; 
f)– Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e 
danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto 
deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativos à execução 
do objeto deste Contrato; 
g)- Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros 
na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de 
despesas ou perda de descontos para o Contratante; 
h)- Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais 
correspondentes, juntando cópia da solicitação de entrega (requisição);
i)- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

II- Da Contratante:

a)- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 
b)- Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;



            

c)- Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato; 
d)- Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;
e)- Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
f)- Fiscalizar o presente Contrato através do Órgão competente; 
g)- Acompanhar a entrega do objeto licitado efetuada pela Contratada, 
podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão 
da entrega.

7-DO PAGAMENTO.

7.1- O pagamento devido a Contratada será efetuado pela Tesouraria da 
Prefeitura Municipal, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos 
equipamentos, e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais 
devidamente atestadas e visadas, por funcionários da Prefeitura Municipal de 
Natalândia-MG.
7.2 – O pagamento referente aos equipamentos, estarão subordinado à 
Liberação dos recursos por parte da convenente Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento.
7.3 - O valor da mecanização agrícola adquirido será irreajustável.
7.4 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo 
para pagamento fluirá da sua reapresentação.
7.5- A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e das propostas de preços, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
7.6. A Prefeitura reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 
da atestação, a licitante não tiver efetuado a entrega do objeto ou não estiver 
de acordo com a especificação apresentada.

8- DO REAJUSTE.

8.1- O preço pactuado não será reajustado a nenhum índice.

9- DO PRAZO.

9.1- O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2021.



            

10- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 
e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11-DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS.

11.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, 
correrão por conta das seguintes dotações:

02.09.01.20.606.2001.1036.4.4.90.52.00

Ficha: 498 Fonte: 1.24/1.00

Natalândia/MG, 17 de Junho de 2021.

MOACIR JOSÉ MORATO DE ANDRADE
Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

 

 

 

 

 

 

 

 


