
TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, EXPOSITORES DE 

PESCADO, MESAS EM INOX, MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, DE FORMA A PROPORCIONAR 

ADEQUADA INFRAESTRUTURA TANTO A FEIRA DO PESCADO DA SEMANA SANTA, QUANTO, A 

OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS-AOS E ÓRGÃOS DO SISTEMA SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF E 

SEPA) VOLTADOS AO SETOR PRIMÁRIO. 

Exercício 

2019 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

ENTIDADE PROPONENTE 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS 

CNPJ: 05.867.581/0001-87 

ENDEREÇO: 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460, Bloco G, 1° andar, Conj. Atílio Andreazza. 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.1 Objeto 

Trata-se da contratação de pessoa jurídica especializada na locação de tendas, expositores de 

pescado, mesas em inox, mesas e cadeiras de plástico, de forma a proporcionar adequada infra 

estrutura tanto a feira do pescado da semana santa, quanto, a outros eventos promovidos e/ou 

apoiados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS e órgãos do Sistema 

SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF e SEPA), voltados ao Setor Primário. 

2.2. Beneficiários 

Os beneficiários diretos serão aproximadamente 75 (setenta e cinco) pescadores, piscicultores e 

produtores rurais do Estado do Amazonas e 11.000 (onze mil) clientes que participam da referida 

feira semanalmente. 

2.3 Justificativa da contratação 

Em 2017, segundo dados da PEIXEBR., a produção de pescado no Estado do Amazonas fora de 

aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) toneladas, o que demonstra a importância da(  
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piscicultura para a economia do estado, além de ser uma forma alternativa para o suprimento da 

crescente demanda de consumo de referido produto, que se intensifica sobretudo na Semana 

Santa, em virtude de tradições religiosas e que coincide com a diminuição da captura extrativista. 

Nesse curto período, a Piscicultura se configura como a atividade principal para atender a busca por 

aproximadamente 1.000 (mil) toneladas de pescado em todo o Estado, com destaque para as 

espécies Tambaqui (Co/assoma macropomum), Matrinxã (Brycon amazonicus) e Pirarucu (Arapaima 

gigas). 

Neste contexto, e para evitar a sobrecarga ao setor extrativista da pesca, Secretaria de Estado da 

Produção Rural, através do IDAM, órgão Oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural, presta 

serviços de assistência a produtores que desenvolvem a piscicultura em áreas alagadas, nos modais: 

viveiros escavados e ou viveiros de barragens com área cultivável total de aproximadamente 

3.500ha, com capacidade de produção de 6,0 a 18,0 toneladas de pescado/ha, canais de igarapé 

com 100.000 m' (metros cúbicos), e capacidade de 15 (quinze) a 20(vinte) kg pescado/m3  (metros 

cúbicos), tanques redes de 30 a 60 kg de pescado/m3 e um volume de 62.000 rn3(metros cúbicos) 

tanques redes. 

Nos últimos anos a produção de pescado se concentrou basicamente em três espécies, sendo o 

tambaqui considerado como o maior representante, por responder por 92% (noventa e dois por 

cento) da produção, seguido de Matrinxã 5% (cinco por cento) e Pirarucu 3% (três por cento). 

Desta forma, para facilitar a oferta do pescado ao consumidor e o escoamento do produto para o 

pescador ou piscicultor, tradicionalmente o sistema SEPROR, através da AOS — Agência de 

Desenvolvimento Sustentável e apoio da SEPA - Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, realiza 

anualmente o Feirão da Semana Santa, por meio da montagem de tendas em zonas estratégicas da 

cidade de Manaus, tais como: Zona Centro-Sul, Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte, oportunizando 

ao consumidor, tanto a aquisição de produtos de qualidade e preço justo, quanto, a negociação 

direta com o produtor, fato que permite a obtenção de uma margem de lucro atraente. 

Em 2018, citada feira fora realizada em 5 pontos, que apresentaram uma média de comercialização 

de 15 toneladas em cada, totalizando aproximadamente 75 (setenta e cinco) toneladas de pescado, 

acarretando um incremento financeiro de cerca de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 

reais), o que fortalece a cadeia produtiva do pescado, com a consequente geração de emprego e 

renda, beneficiando diretamente cerca de 75 (setenta e cinco) produtores e 25 (vinte e cinco) 

tratadores que executam o serviço de limpeza, evisceração, trato e retirada das espinhas 

intramusculares do pescado. 

Pelo exposto, a Locação dos materiais constantes no item 3,faz se necessário para adequada 

infraestrutura do Feirão do Pescado da Semana Santa, que ocorrerá em 4 pontos da cidade de 
Manaus, no período de 17 a 19 de abril de 2019, bem como, visa atender outros eventos 

promovidos e/ou apoiados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS e 

Órgãos do Sistema SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF e SEPA), voltados ao Setor Primário, contribuindo 

para sua execução satisfatória. 
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Locais de Comercialização: 

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignália 

R. Gandu, 119, Cidade Nova 

Estacionamento do Centro de Convenções 

Av. Loris Cordovil c/ Alameda do Samba, Alvorada 

Centro Social Urbano - CSU 

Av. Paraíba, Parque 10 

Comando Geral da PM 

Rua Benjamim Constant, Petrópolis 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ITEM DESCRIÇÃO UN DIÁRIA QTDE 

01 

LOCAÇÃO DE TENDAS, medindo 10m x 10m instaladas com 

parte elétrica com iluminação e tomadas de 110 e 220V, 

montadas com um dia de antecedência. 

70 50 3.500 

02 

LOCAÇÃO DE TENDAS, medindo 5m x 5m instaladas com 

parte elétrica com iluminação, montadas com um dia de 

antecedência. 

70 50 3.500 

03 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, Tipo: Deficiente Físico. 

Descrição: Caixa de dejetos com assento; Suporte para 

papel 	higiênico; 	Piso 	antiderrapante; 	Identificação 

(Masculino/Feminino); Ponto de ventilação natural; Sistema 

de trava com chave; Indicador livre/ocupado; Mictório; Teto 

translúcido. 

50 50 2.500 

04 

LOCAÇÃO 	DE 	BANHEIRO 	QUÍMICO, 	Tipo: 	Standard. 

Descrição: Caixa de dejetos com assento; Suporte para 

papel 	higiênico; 	Piso 	antiderrapante; 	Identificação 

(Masculino/Feminino); Ponto de ventilação natural; Sistema 

de trava com chave; Indicador livre/ocupado; Mictório; Teto 

translúcido. 

100 50 5.000 

LOCAÇÃO DE EXPOSITORES DE PESCADO, 2m x lm em 

alumínio, especificação técnica, conforme figura em anexo. 

(

05 80 50 4.000  
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4.2. A montagem deverá ser realizada até um dia antes da realização do evento, observando o 

disposto no item 2.3 deste Termo. 

4.3. O objeto do presente contrato será recebido no local e endereço indicado neste termo de 
referência, através de documento próprio elaborado por servidor desta agência, nomeado pela 

autoridade competente, que ateste o cumprimento das especificações descritas no Edital e Termo 
de Referência, devendo ainda ser acompanhado da respectiva nota fiscal/ fatura; 

4.4. Constatado a irregularidade no objeto do termo de referência, a ADS poderá: 

AMAZONAS 

06 
LOCAÇÃO DE MESA INOX, medindo 2m x 0,80m x 0,90m 

para manipulação do pescado 
50 50 2.500 

07 

LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR, com regulagem de Neblina, 
vazão de ar de 18.000 m3/h, nível máximo de ruído de 67dB 

I  
tensão 220V, reservatório de 100 litros, com instalação, 

desinstalação e fornecimento de água. 

100 50 5.000 

08 

LOCAÇÃO 	CADEIRAS 	PLÁSTICAS, 	brancas 	monobloco 
injetada em polipropileno. Suporta até 140kg. Contendo 

nome do fabricante e número da norma ABNT, mês e ano 

de fabricação. 

Com braços. 

Medida mínima: A=76,0; Prof.=61,0; L=55,0 cm 

Com certificação Inmetro. 

2.000 50 100.000 

09 

LOCAÇÃO MESAS PLÁSTICAS, branca monobloco injetada 

em polipropileno. Contendo nome do fabricante e número 

da norma ABNT, mês e ano de fabricação. 

Medida mínima A=70, Prof..72cm; Largura 70cm 

Com certificação Inmetro. 

500 50 25.000 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.10 prazo de contratação do presente Termo de Referência será estipulado entre as partes, sendo 

110 vedado a celebração de contrato por prazo indeterminado; 
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4.4.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição. A CONTRATADA 

deverá fazê-la em conformidade com a indicação da ADS, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço contratado, sendo considerado em atraso a 

partir do dia útil subsequente ao término deste prazo; 

4.4.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, 

na qual a CONTRATADA deverá fazer em conformidade com a indicação da ADS, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço contratado, sendo 

considerado em atraso a partir do dia útil subsequente ao término deste prazo; 

4.5. Por ocasião da entrega a contratada deverá colher no comprovante respectivo data, nome, 

cargo, assinatura, número do registro geral (RG), carteira de trabalho, carteira profissional, 

passaporte, carteira de identificação funcional ou outro documento público que permita a 

identificação, emitido pela secretaria de segurança pública do servidor da contratante responsável 

pelo recebimento, conforme a Lei n° 12.037 de 12  de outubro de 2009; 

4.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato; 

4.7. A CONTRATADA deverá zelar pela boa e completa execução dos serviços contratado, 

facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados 

pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem 

solicitadas. 

5. DA FORMALIZAÇÃO, VIGÊNCIA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 o prazo de vigência do contrato será estipulado entre as partes e poderá ser prorrogado ou 

rescindido, mediante justificativa fundamentada e aceita pela administração, sendo vedado a 

contratação por tempo indeterminado, em observância ao disposto na Lei Federal n. 13.303/2016. 

5.2. O regime de execução será de contratação parcelada, quando houver necessidade de 

contratação dos itens objetos do certame, para atender as demandas desta ADS ou órgão 

integrantes do sistema SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF e SEPA). 

EMONNEIMIllir 
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FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter o aceite, devidamente assinado por 

responsável da ADS, que fiscalizará no ato da entrega/montagem, a qualidade do produto e o 
atestará; 

6.2 A CONTRATADA deverá especificar na nota fiscal; fonte, natureza da despesa e número do 

processo, de acordo com a nota de empenho, preço unitário, inclusive os centavos, incluso todas as 

taxas, impostos, frete, seguro e demais, além da descrição do produto; 

6.3. O pagamento só será efetuado após o material locado ser recebido através de documento 

próprio elaborado por servidor desta agência, nomeado pela autoridade competente, que ateste o 

cumprimento das especificações descritas no Edital e Termo de Referência; 

6.4 Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 

6.5 Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade fiscal e trabalhista nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e 

juntado ao processo de pagamento. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Fornecer os materiais constantes no item 3, estritamente de acordo com as especificações 

constantes do Termo de Referência, anexos e propostas, bem como no prazo e quantitativo nele 

estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, 

quando do recebimento pela ADS, estarem em desacordo com as referidas especificações; 

7.2. Comunicar por escrito a Agência de Desenvolvimento Sustentável - ADS, no prazo máximo de 

72 horas, que anteceder ao vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem sua execução; 

7.3. É de responsabilidade da CONTRATADA qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos 

causarem ao patrimônio da contratada, ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou 

dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 

decorrente; 

7.4. A CONTRATADA será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às  
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legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias ou previdenciárias, bem como todas as despesas 

decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), 

inclusive, despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todo os 

gastos e encargos de material e mão-de-obra e transporte, necessários à completa realização do 

Objeto deste Termo de Referência e sua entrega perfeitamente concluída; 

7.5. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços que prestar. 

7.6. Manter cadastro atualizado, durante o período de execução do contrato, telefone, fax e 

endereço eletrônico, devendo comunicar ao Departamento Administrativo e Financeiro da ADS 

qualquer alteração de dados.  

8. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

8.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar osmateriais constantes no item 3, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

8.2. Efetuar o pagamento da CONTRATADA, conforme item 6; 

8.3. Disponibilizar infraestrutura adequada para a perfeita entrega dos materiais constantes no item 

3; 

8.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.  

9.Fonte / Elemento de Despesa 

Programa / Atividade Fonte Elemento de Despesa 

Projeto do 	Feirão do Pescado da Semana Santa — 

Dinamizar o escoamento e fortalecer a cadeia produtiva 

do pescado —Contratação de serviços de terceiros. 

160 339039 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Ng de 

Parcelas 
Forma de Pagamento Prazo de Entrega 

01 
Mediante a apresentação da nota fiscal, conforme o 

descrito no item 6. 

Até 	03 	(três) 	dias 

corridos 	após 	entrega 

 da 	ordem 	de 

fornecimento e nota d 

empenho. 	

eÇ 
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11. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei n° 13.303/16 e Legislação em 

vigor 

Assinatura e carimbo do Solicitante Assinatura do Ordenador de Despesa 

Solicito aprovação do Termo de Referência 

Manaus - AM, 	I°. 	/ OS / 2019. 

Aprovo o Termo de Referência nos termos da Lei. 

Manaus - AM, On 	/  03 	/ 2019. 

--
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ANEXO I  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.Expositores de Pescados 

-Estruturas duplas confeccionadas em alumínio naval de 3mm, com pintura epóxi na cor branca; 

-Estruturas revestidas internamente com isolamento tipo isotérmico; 

-Esgotamento de água frontal realizado por válvula plástica com tubo flexível de 1" (polegada) com 

um tamanho de 20cm, preso por abraçadeira metálica; 

-Base estrutural vertical com tubos de alumínio de 1" reforçado na sua base inferior com tubos de 
1/2" (meia polegada); 

-Base estrutura reforçada em sua parte superior com dos tubos de /2" em forma triangular com 

20cm, para a união da base estrutural e o expositor; e 

-Parte inferior da base estrutural, com dois rodízios por base, fixado em uma plataforma quadrada 

de alumínio com 10cm X 10cm. 

-Largura externa total 90cm; 

-Altura total com rodinhas 95cm. 

Conforme figura em anexo. 

VISTA LATERAL 
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VISTA FRONTAL 
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