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Jacundá — PA, 13 de abril de 2022. 

De: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer— SECULT 

Para: Gabinete do Prefeito Municipal de Jacundá — Poder executivo 

A Ilma. Sra. Daiane Santana, Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal de Jacundá. 

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste oficializar a entrega do 

TERMO DE REFERÊNCIA (em anexo) referente a Aquisição de um Trator — Cortador de 

Grama, sendo este de grande necessidade para realizar manutenções nos campos e 

estádio de responsabilidade desta Secretaria. 

Sem mais para o momento e certos de podermos contar com vossa compreensão 

e solicitude, desde já vcs direcionamos nossos votos de profundo respeito e estima. 

Fábio Assunção 
Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Lazer 
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Ginásio Poliesportivo Padre Humberto Railland 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA 
PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 
"Juntos resgatando nossa história" 

MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARA 

TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO 

VREFEI7URAOE 

lunros resgotondo nosso historio 

1.1. 0 presente Termo tem como objeto a Aquisição de um Trator Cortador de Grama para 
atender as demandas da Secretaria de Cultura, Deporto e Lazer — SECULT, para uso na 
manutenção e conservação do Estádio Municipal Guilherme Mulato Neves (Mulatão) e 
dos campos dos bairros, sendo: Pique, Caldeirão, Novo Horizonte e Iraque. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Faz-se necessária à Aquisição de um Trator Cortador de Grama em razão da necessidade 
de realizar manutenção nos campos e no estádio evitando que fique em condições 
precárias, uma vez que, os mesmos necessitam estar em constantes manutenções para 
realização das atividades destinadas aos mesmos e assim ter um bom funcionamento 
garantindo um espaço zelado a ponto de ser receptive! a todos que fizer uso. 

2.2. A eventual aquisição visa atender as necessidades desta Secretaria de Cultura, Desporto e 
Lazer — SECULT. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO 

3.1. A descrição e quantidade do item seguem as especificações abaixo: 

ITEM UND QUANT ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

ESTIMADO 

1 UND 

Cortador de grama, tipo trator. 
Fácil de usar, com nível avançado de 
desempenho. 26HP. 
Largura de corte: 122cm. 
Acionamento das lâminas por embreagem de 
acionamento eletrico. 
Altura de corte: 38 a 102mm com seis 
regulares de altura. 
Método de corte com descarte lateral. 
Transmissão hidrostática com avanço e ré. 

R$ 28.950,00 

3.2. 0 item deve atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes, 
estando sujeito a devolução; 

3.3. Deverá ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de 
garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior; 



ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, 
da Constituição Federal e artigo 48 de suas Disposições Transitórias; 

3.5. O valor médio estimado da presente aquisição é de R$ 28.950,00 (Vinte e Oito Mil 
Novecentos e Cinquenta Reais), conforme as propostas em anexos, das empresas: 
FALCÃO MÁQUINAS E MOTORES LTDA - CNPJ: 18.224.146/0001-86; CAMPO 
NORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA - CNPJ: 
08.944.752/001-12; MARAJÓ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA 
- CNPJ: 15.682.084/0001-68). 

4. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO 

4.1. O item será fornecido obedecendo à especificação, conforme o disposto no item 3.1 deste 
termo de referência, sendo recusado se estiver com alguma característica diferente; 

4.2. O prazo de entrega não será superior a 50 (cinquenta) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o 
caso. 

4.3.1 A Ordem de Compra será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e 
deverá constar nela as informações afetas ao produto adquirido, detalhando o item 
e a quantidade. 

4.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 
inteira responsabilidade da contratada; 

4.4. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o item deverá ser substituído, por conta 
e ônus da contratada, em no máximo 5 (cinco) dias úteis; 

5. OBRIGAÇÕES I)AS PARTES 

6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1.1 Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de ordem de compra 
ou outro instrumento hábil; 

6.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste 
Termo; 

6.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 

6.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no item 
entregue, fixando prazo para a sua correção; 

6.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.2.1 Efetuar a entrega do item em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 
Administração Pública, em estrita observância das especificações do Termo e da 
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proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

6.2.2 O item deve estar acompanhado, quando for o caso, do manual do usuário, com 
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

6.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 
1990); 

6.2.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

6.2.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.2.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O valor decorrente do processo de aquisição somente será faturado a partir da efetiva 
disponibilização e aceitação dos bens para uso; 

6.2. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, condicionada a apresentação de 
Nota Fiscal 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 
aquisição; 

6.4. É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não 
estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 
contratação é aquela prevista no Edital. 

Jacundá PA, 13 de abril de 2022. 

FÁBIO DF..SOÚZA ASSUNÇÃO 
Secretário de Cultura, Desporto e Lazer - SECULT 

Portaria n°023/2021 - GP 
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