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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE C.N.P.J. Nº 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS 05.867.581/0001-87 

ENDEREÇO 

Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460- Conjunto Atílio Andreazza - Japiim II 

CIDADE OF CEP TELEFONE 

Manaus Amazonas 69.077-730 +55 (92) 

RESPONSÁVEL 

NOME: Michelle Macedo Bessa 
CARGO: Presidente 
C.P.F.: 698.779.152-91 
C.I./ORGÃO EXPEDIDOR: 15946290 SSP/AM 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.1. Objeto 

Contratação pelo tipo "menor preço por lote", de pessoa jurídica, para o fornecimento de KITAGRICULTOR 

FAMILIAR, composto de sementes agrícolas, mudas frutíferas e pintos de um dia, com vistas ao 

atendimento das necessidades dos agricultores familiares/produtores rurais dos 62 municípios do estado 

do Amazonas. 

2.1.1. O regime de execução do serviço será de contratação parcelada, em conformidade com a 

demanda apresentada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS. 

2.1.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato, sendo admitida sua prorrogação nos limites previstos no art. 71, da Lei nº 13.303, de 30 
de junho de 2016. 

2.1.3. Não será admitida a subcontratação do objeto a ser licitado, uma vez que a vedação se 
fundamenta na necessidade de padronização do objeto a ser contratado, de forma a manter a 
qualidade técnica na consecução do objeto. 

2.2 DETALHAMENTO DO OBJETO: 

2.2.1. Objetivo Geral: Aquisição de sementes agrícolas, mudas frutíferas e pintos de um dia, para 
potencializar geração de renda aos agricultores familiares/produtores rurais dos municípios do estado, 
devido aos impactos decorrentes das adversidades econômicas e sociais originadas pela pandemia do 
COVIDI9, assim garantindo a segurança alimentar. 

2.2.2. Objetivo Específico: 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza - Japiim 
Manaus-AM-CEP 69077-730 ADS 

ApYri~ db OrwNdvMwnw 
9uNan~Bv au Amiauf 



AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

• Proporcionar apoio à produção e comercialização agropecuária obtida pelos agricultores 
familiares, produtores rurais em situação emergencial por conta dos impactos decorrentes das 
adversidades econômicas e sociais originadas na pandemia do COVID 19 

• Elevar a renda líquida das atividades dos agricultores/produtores rurais de cada um dos municípios 
do estado do Amazonas. 

• Estimular a organização de forma associativa, de maneira a facilitar a operacionalização de ações 

de assistência técnica, comercialização, educação, saúde, lazer e noções do meio ambiente 

dirigidas aos pequenos produtores rurais e respectivas famílias. 

• Atender os agricultores familiares/agricultores rurais do Estado do Amazonas na oferta de 

sementes e mudas de hortaliças e frutíferas, além de galináceos de corte. 

• Reduzir os impactos decorrentes das adversidades econômicas e sociais originadas na pandemia 

do COVID 19 junto aos pecuaristas do Estado do Amazonas, assegurando o lucro da atividade e 

crescimento sustentável. 

2.3. Beneficiário 

Serão beneficiados diretamente 16.945 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e cinco) agricultores 

familiares do Estado do Amazonas, e indiretamente cerca de 85.000 (oitenta e cinco mil), nos mais diversos 

seguimentos econômicos do estado. 

3. JUSTIFICATIVA 

A agricultura familiar do Amazonas caracteriza-se como uma importante forma de organização da 

produção que associa família, produção e trabalho nos diversos ambientes de produção terrestre e 

aquático. O objetivo do trabalho agrícola familiar é atender às necessidades de subsistência da família, 

sendo o excedente comercializado no mercado. 

Contextualmente a camada mais impactada social e economicamente em decorrentes das adversidades 

ocasionadas pela crise sanitária mundial do COVIDI9, principalmente devido a redução das atividades 

econômica em virtude do fechamento do comércio e distanciamento social, medida que repeliu 

frequentadores das feiras, principal mecanismo de comercialização da produção e provimento de renda 

das famílias produtoras da agricultura familiar. 

A pandemia desferiu um duro golpe nas economias emergentes ao redor de todo globo, este movimento 
vem sendo monitorado e pelo governo do Estado do Amazonas, que desencadeou o desenvolvendo 

políticas públicas de forma mais vigorosa para este enfrentamento. 

Neste contexto, estão inseridos os agricultores familiares do Amazonas, que vivem principalmente da 

produção rural. É importante ressaltar que a segurança alimentar diz respeito ao "direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis". 
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Ou seja, é um dos direitos fundamentais e uma ação estratégica visando a saúde do homem do campo 

amazonense. 

Os agricultores familiares fazem parte de um universo diferenciado que possuem grupos com interesses 

particulares, estratégias próprias de sobrevivência e de produção, que reagem de maneira diferenciada a 

desafios, oportunidades e restrições semelhantes e que, portanto, demandam tratamento compatível 

com as diferenças. Dessa forma é importante estabelecer uma política pública de incentivo a diferentes 

áreas e produtos. 

A grande demanda de sementes agrícolas por parte dos agricultores familiares, na região, constitui um 

dos gargalos estruturais da atividade produtiva em todo o estado do Amazonas, o acesso de forma plena 

a este insumo favorece o autoconsumo das famílias rurais, o fornecimento de alimento para animais e a 

comercialização do excedente da produção no mercado local e de Manaus. E a criação caipira de galinhas, 

que apesar de não competir com a avicultura industrial, representa uma garantia de segurança para o 

pequeno produtor rural, não somente como fonte alimentar, mas também como uma alternativa de 

complementação de renda bastante eficiente para comunidades ribeirinhas da região Amazônica. 

Uma das ações da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS estabelecida legalmente 

em seu ato de criação no Art. 3º, inciso III, e inciso IV, Alínea f da Lei 2.802. que estabelece a promoção do 

desenvolvimento rural, agropecuário e pesqueiro, de modo sustentável, identificação e valorização das 

vocações produtivas regionais e das potencialidades de mercado interno, externo e internacional; 0 

fortalecimento das estruturas produtivas da região, a partir da mobilização do seu potencial, bem como, 

articular ações de comercialização de produtos, favorecendo desta forma o apoio às ações de segurança 

alimentar e nutricional e também fomento à produção e aquisição de sementes e mudas, entre outros. 

Em razão disso, o Estado do Amazonas, através da ADS, está promovendo a aquisição do KIT AGRICULTOR 

FAMILIAR, composto de lotes diversos com sementes de hortaliças e frutíferas, mudas frutíferas, pintos 

de um dia e ração para aves (pintos) de corte, com o objetivo de que esses kits sejam distribuídos junto 

aos agricultores familiares amazonenses, visando contribuir para a segurança alimentar e nutricional, e 

geração de renda dos mesmos. 

1 Castro, A. P.; Silva, S. C. P.; Pereira, H. S.; Fraxe, T. J. P.; Santiago, J. L. 2007. A agricultura familiar: principal fonte de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural das comunidades da área focal do projeto PIATAM. In: Comunidades 
ribeirinhas amazônicas: modos de vida e uso dos recursos naturais. Org.: Fraxe, T. J. P.; Pereira, H. S.; Witkoski, A. S. 
Manaus: EDUA. 55-88 p. 

1 Fearnside, P. M. 1992. Reservas extrativistas: uma estratégia de uso sustentado. Ciência Hoje, 14(81): PP 14-18. 

1 Definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. 
Cruz, F. G. G.; Chagas, E. 0. das; Botelho, T. R. 2013. Avicultura familiar como alternativa de desenvolvimento sustentável em 

comunidades ribeirinhas do Amazonas. INTERAÇÕES, Campo Grande, v. 14, n. 2, p. 197-202, jul./dez. 
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4.COMPOSIÇÃO DO KIT AGRICULTOR FAMILIAR 

Kit 1. Sementes de Hortaliças e Frutíferas 

Esse Kit será composto de um Lote de sementes das seguintes variedades, e suas respectivas quantidades: 

Lote 1. Sementes de Hortaliças e Frutíferas 

DESCRIÇÃO UN TOTAL 

Abóbora - (Cucurbita moschata L.) cultivar "Maranhão". 

Categoria C1 ou C2, Si e S2. Pureza de 98%; poder 

germinativo C1 de 70%e poder germinativo C2, Si e S2 de 
80%. 

envelope (6 g) 2 

Alface - ALFACE (Lactuca sativa L.) cultivar "Brida" (ID 
120897) é do tipo crespa, categoria: Cl ou C2, Si, 52. Alta 
resistencia ao LMV II (lettuce mosaic vírus), tolerância a 
septoriose, a queima dos bordos e ao pendoamento 
precoce. Pureza mínima de 98%, poder germinativo 
mínimo de 80%. 

envelope (10 g) 1 

Cebolinha - (Allium shoenoprasum L.) cultivar "Ano todo -
Evergreen nebuka" (ID 102828), categoria: C1 ou C2, Si, 
S2. Pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 
75%. Envelope de 3 g; 

envelope (3 g) 1 

Coentro - (Coriandrum sativum L.) cultivar "Verdão SF 
177", categoria: Cl ou C2, Si, S2. Pureza mínima de 98%, 
poder germinativo mínimo de 65%. 

envelope (5 g) 4 

Couve - (Brassica oleraceae L.) cultivar "Manteiga", 
categoria: Cl ou C2, Si, S2. Pureza mínima 98%, poder 
germinativo 80%. 

envelope (8 g) 1 

Pimenta de cheiro - Capsicum chinense Jacq.) cultivar 
"Lupita", categoria: Cl ou C2, Si, S2. Pureza mínima 98%, 
poder germinativo 70%. 

envelope (2 g) 1 

Maxixe - (Cucumis anguria L.) cultivar "do Norte" (ID 
102827), categoria: C1 ou C2, Si, S2. Pureza mínima 98%, 
poder germinativo 75%. 

envelope (4 g) 1 

Melancia - (Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum & Nakai 
CSM-MG) cultivar Charleston Gray, categoria: C1 ou C2, Si, 
52. Pureza mínima 98%, poder germinativo mínimo de 
60%. 

envelope (5 g) 1 

Mamão - (Caricata papaya L.) cultivar "Ouro (Havaí)", 
categoria: Cl ou C2, Si, S2. Tolerância a doenças. Pureza 
mínima 98%, poder germinativo 60%. 

envelope (1 g) 3 

Maracujá- (Passiflora edulis L.) cultivar "Amarelo Redondo" 
(ID 102813), categoria: Cl ou C2, Si, 52. Pureza mínima 
97%, poder germinativo 75%. 

envelope (6 g) 1 

Feijão - (Phaseolus vulgaris L.) cultivar "BRS 
Tumucumaque", categoria: Cl ou C2, Si, S2. Pureza 
mínima 98%, poder germinativo 80%. 

pacote (2 kg) 1 
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Milho - (Zea mays L.) cultivar "BRS 4103", categoria: Cl ou 
C2, Si, S2. Resistência ao acamamento e quebramento. 
Pureza mínima 98%, poder germinativo 85%. 

pacote (2 kg) 1 

Kit 2 Sementes de Aça( e Mudas de Banana e Citros 

Esse KIT será composto de cinco Lotes, com as seguintes variedades e quantidades de sementes e mudas. 

Lote 2. Sementes de Açaí 

Descrição Unidade Quantidade 

Açaí BRS Pará pacote (1 kg) 1 

Açaí BRS Pai D'Égua pacote (1 kg) 1 

Lote 3. Mudas de Banana "tipo Prata" 

Descrição Unidade Quantidade 

Banana BRS Pacoua Unid 20 

Lote 4. Mudas de Banana "tipo Maça" 

Descrição Unidade Quantidade 

Banana BRS Princesa Unid 20 

Lote 5. Mudas de Banana "tipo Terra" 

Descrição Unidade Quantidade 

Banana Terra Farta Velhaco Unid 20 

Lote 6. Mudas de Citros 

Descrição Unidade Quantidade 

Laranja Unid 20 

Limão Unid 10 

Kit 3. Avicultura 

Esse KIT será composto de apenas um Lote, com os seguintes itens: 

Lote 7. Aves de Corte 

Descrição Unidade Quantidade 

PINTO (1 DIA): Pintainhos de corte Unid 20 

Ração!! inicial suporte para 15 dias Saco 5 Kg 1 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. Descrição dos materiais 
0 objeto a ser adquirido deverá observar as especificações técnicas abaixo: 

LOTE 1 (SEMENTES DE HORTALIÇAS E FRUT FERAS) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR GLOBAL 

1 

ABÓBORA (Cucurbita moschata L.) cultivar 

"Maranhão". Categoria cl ou C2, Si e S2. Pureza de 

98%; poder germinativo Cl de 70% e poder 

germinativo C2, Si e S2 de 80%. Em envelope de 6 g 

UN 20.000 

2 

ALFACE (Lactuca sativa L.) cultivar "Brida" (ID 120897) 

é do tipo crespa, categoria: C1 ou C2, Si, S2. Alta 

resistencia ao LMV II (lettuce mosaic vírus), tolerância 

a septoriose, a queima dos bordos e ao pendoamento 

precoce. Pureza mínima de 98%, poder germinativo 

mínimo de 80%. Em envelope de 10 g 

UN 10.000 

3 

CEBOLINHA (Allium shoenoprasum L.) cultivar "Ano 

todo - Evergreen nebuka" (ID 102828), categoria: Cl ou 

C2, Si, 52. Pureza mínima de 98%, poder germinativo 

mínimo de 75%. Envelope de 3 g; 

UN 10.000 

4 

COENTRO (Coriandrum sativum L.) cultivar "Verdão SF 

177", categoria: Cl ou C2, Si, S2. Pureza mínima de 

98%, poder germinativo mínimo de 65%. Envelope de 

5g 

UN 40.000 

5 

COUVE (Brassica oleraceae L.) cultivar "Manteiga", 

categoria: Cl ou C2, Si, 52. Pureza mínima 98%, poder 

germinativo 80%. Envelope 8 g 

UN 10.000 

6 

PIMENTA DE CHEIRO (Capsicum chinense Jacq.) 

cultivar "Lupita", categoria: Cl ou C2, Si, S2. Pureza 

mínima 98%, poder germinativo 70%. Envelope 2 g 

UN 10.000 

7 

MAXIXE (Cucumis anguria L.) cultivar "do Norte" (ID 

102827), categoria: Cl ou C2, Si, S2. Pureza mínima 

98%, poder germinativo 75%. Envelope 4 g 

UN 10.000 

8 

MELANCIA (Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum & Nakai 

CSM-MG) cultivar Charleston Gray, categoria: Cl ou 

C2, Si, S2. Pureza mínima 98%, poder germinativo 

mínimo de 60%. Envelope 5 g 

UN 10.000 
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9 

MAMÃO (Caricata papaya L.) cultivar "Ouro (Havaí)", 

categoria: C1 ou C2, Si, 52. Tolerância a doenças. 

Pureza mínima 98%, poder germinativo 60%. Envelope 

lg 

UN 30.000 

10 

MARACUJÁ (Passiflora edulis L.) cultivar "Amarelo 

Redondo" (ID 102813), categoria: Cl ou C2, Si, S2. 

Pureza mínima 97%, poder germinativo 75%. Envelope 

6g 

UN 10.000 

11 

FEIJÃO (Phaseolus vulgaris L.) cultivar "BRS 

Tumucumaque", categoria: Cl ou C2, Si, S2. Pureza 

mínima 98%, poder germinativo 80%. Pacote 2 kg 

UN 10.000 

12 

MILHO (Zea mays L.) cultivar "BRS 4103", categoria: Cl 

ou C2, Si, S2. Resistência ao acamamento e 

quebramento. Pureza mínima 98%, poder germinativo 

85%. Pacote 2 kg 

UN 10.000 

13 

Embalagem para acomodação das sementes de 

Hortaliças e Frutíferas, com mínimo de 150, com 

identificação padrão do Governo do Estado do 

Amazonas. As embalagens devem ter seus custos 

incorporados nos materiais aos quais fornecerão 

acondiona mento. 

UN 10.000 

LOTE 2 (SEMENTES DE AÇA() 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR GLOBAL 

1 

AÇAI (Euterpe oleracea Mart.) cultivar "BRS Pará". Poder 

germinativo médio de 85%. Produção de frutos precoce, 

a partir de três anos após o plantio, com produtividade 

em torno de 10 t de frutos/ha/ano e rendimento de 

polpa variando de 15 a 25%. Pacote 1 kg com 

identificação da variedade acondicionada e a 

composição da Embalagem, de acordo com as normas do 

MAPA. Com aproximadamente 300 Sementes. 

KG 2.900 

2

AÇAÍ (Euterpe oleracea Mart.) cultivar "BRS Pai D'Égua". 

Poder germinativo médio de 85%. Produção precoce, a 

partir de 3,5 anos após o plantio, com produtividade em 

torno de 10 t/ha/ano. Pacote 1 kg com identificação da 

variedade acondicionada e a composição da Embalagem, 

de acordo com as normas do MAPA. Com 

aporximadamente 300 Sementes. 

KG 2.900 
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LOTE 3 (MUDAS DE BANANA TIPO PRATA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR GLOBAL 

1 

BANANA (Musa sp.) cultivar "BRS Pacoua" (tipo Prata). 
Resistente a Sigatoka-amarela e ao mal-do-Panamá. 
Medianamente resistente à Sigatoka-negra. 

OBS: As mudas devem ser organizadas em fardos de 20 
unidades, acondicionadas em Tecido-não-tecido (TNT), 
apresentando o nome da cultivar. 

UN 58.000 

LOTE 4 (MUDAS DE BANANA TIPO MAÇÃ) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR GLOBAL' 

1

BANANA (Musa sp.) cultivar "BRS Princesa" (tipo maça). 
Resistente à murcha de Fusarium e às Sigatokas amarela 
e negra. 

OBS: As mudas devem ser organizadas em fardos de 20 
unidades, acondicionadas em Tecido-não-tecido (TNT), 
apresentando o nome da cultivar. 

UN 58.000 

LOTES (MUDAS DE BANANA TIPO TERRA FARTA VELHACO) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR GLOBAL 

1

BANANA (Musa sp.) cultivar "Terra Farta Velhaco" (tipo 
terra). Resistente ao mal-do-Panamá. Produtividade 
média de 1St/ha 

OBS: As mudas devem ser organizadas em fardos de 20 
unidades, acondicionadas em Tecido-não-tecido (TNT), 
apresentando o nome da cultivar. 

UN 58.000 

LOTE 6 (MUDAS DE CITROS) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR GLOBAL 

1 

LARANJA (Citrus sp.). As mudas deverão ter como porta 
enxerto Limão cravo e copa Pêra Rio D6. As mudas 
devem estar acondicionadas em sacolas plásticas de cor 
preta, medindo no mínimo 20 (vinte) centímetros de 
diâmetro e 30 (trinta) centímetros de altura. 

OBS: As mudas devem ser organizadas em fardos de 20 
unidades, com identificação da variedade acondicionada. 

UN 58.000 
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2 

LIMÃO (Citrus sp.). As mudas deverão ter como porta 
enxerto a Poncirus trifoliata e copa Lima ácida tahiti. As 
mudas devem estar acondicionadas em sacolas plásticas 
de cor preta, medindo no mínimo 20 (vinte) centímetros 
de diâmetro e 30 (trinta) centímetros de altura. 

OBS: Devem estar organizadas em fardo de 10 (dez) 
unidades, com identificação da variedade acondicionada. 

UN 29.000 

LOTE 7 (AVICULTURA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT VALOR GLOBAL 

1 PINTO (1 DIA): 20 (vinte) pintainhos de corte. UN 80.900 

2 RAÇÃO INICIAL (inicial suporte para 15 dias). Ração 

Aves de corte inicial - F1. 
KG 20.225 

3

Embalagem para acomodação e transporte de 20 
unidades de Pintainhos. Caixa de papelão com 
especificação: 28cm de comprimento, 23cm de 
largura, 15cm altura e espessura papelão: 4mm 
com tampa superior e laterais vazadas e a 
identificação padrão do Governo do Estado do 
Amazonas. As embalagens devem ter seus custos 
incorporados nos materiais aos quais fornecerão 

acondionamento. 

UN 4.045 

6. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica de forma a comprovar a execução de serviços 
compatíveis em quantidade com o objeto licitado ou semelhante, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que ateste a boa e regular prestação dos serviços supracitados. 

6.2. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação técnica, 
considera (m) — se compatível (eis) o (s) atestado (s) que expressamente certifique (m) que o licitante já 
forneceu pelo menos 30% (trinta) por cento das quantidades das propostas de preços apresentadas na 
licitação; 

6.3. O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos julgar necessários para 
comprovar que já forneceu objeto semelhante ao da licitação, destacando-se a necessidade desse (s) 
atestado (s) demonstrar (em) que o interessado forneceu anteriormente, pelo menos, 30% (trinta) por 
cento da quantidade que está propondo neste certame, com o intuito de resguardar a Administração 
quanto ao cumprimento do objeto a ser contratado. 
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6.4. Habilitação quanto à qualificação técnica para sementes e mudas. 

a) Cópia do Renasem junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, habilitado 

como produtor e ou comercializador de sementes, conforme Art. 49 do Dec. 5.153, de 23 de julho de 

2004; 

b) Apresentar relação de instalação e equipamentos para produção, da qual conste a capacidade 

operacional própria para aclimatação em viveiro / estufas compatíveis com o quantitativo de mudas a 

licitar Sementes, mudas a serem adquiridas. 

6.5. Habilitação quanto à qualificação técnica para produção de pintos 

a) Cópia do Certificado de Registro emitido pela Delegacia Federal de Agricultura do estado onde se 

localiza o estabelecimento avícola, conforme item 2, capítulo I l l da Instrução Normativa de 4 de 

dezembro de 2007; 

6.6. No caso de pessoa jurídica de direito público, o (s) atestado (s) deverá (ão) ser assinado (s) pelo 
titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão. 

6.7. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, em desacordo com o Termo de 

Referência e/ou Edital, tendo em vista as características do objeto, é motivo de inabilitação, mediante 

decisão motivada do Pregoeiro. 

7. ANÁLISE DE FICHAS TÉCNICAS 

7.1. Encerrada a fase de lances verbais a Sessão será suspensa para que os 3 (três) proponentes mais 

bem classificados para cada item tenham suas características e especificidades técnicas analisadas por 

instrumento denominado FICHA TÉCNICA; 

7.2. A análise de que trata o item 7.1. será pública, podendo dela participar qualquer interessado, a 

qual será realizada no prazo a ser definido pela Comissão Interna de Licitação. 

7.3. As FICHAS TÉCNICAS serão analisadas por Comissão formada por membros da área técnica desta 

ADS, acompanhados pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

7.3.1 A comissão emitirá o laudo técnico de aceite ou não aceite em até 48 horas contados do término 

da diligência. Após isso a sessão será reaberta no prazo a ser definido pela Comissão de Licitação, para 

divulgar o resultado da análise das fichas técnicas. 
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7.3.2. Os critérios objetivos que ensejarão a reprovação da FICHA TÉCNICA ou desclassificação do 
licitante são os seguintes: 

7.3.3. Deixar de apresentar a FICHA TÉCNICA; 

7.3.4. Apresentar FICHA TÉCNICA em desconformidade com os critérios definidos no Termo de 
Referência. 

7.3.5. As FICHAS TÉCNICAS serão abertas e manuseadas para análise, ficando restrita à averiguação 
objetiva da compatibilidade destas com as especificações técnicas encaminhadas pelo órgão 
interessado. 

7.4. Será classificada a proposta do licitante que tiver sua(s) FICHA(S) TÉCNICA(S) aprovada(s). 

7.5. As FICHAS TÉCNICAS aprovadas e reprovadas serão acostadas aos autos. 

7.6. Após a declaração do vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, 
a intenção de recorrer do resultado da análise das FICHAS TÉCNICAS. 

8. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA 

8.1. Encerrada a fase de lances verbais, os 3 (três) proponentes melhores classificados deverão indicar 
local para, a título de diligência, ser realizada Inspeção Técnica, por comissão instituída para tal mister, 
em prazo a ser definido pela Comissão Interna de Licitação, com vistas à averiguação das situações 
descritas no instrumento convocatório. 

8.2. Após o cumprimento da última diligência, haverá a reabertura da sessão no prazo a ser definido 
pela Comissão supra, para divulgação do resultado da inspeção técnica e prosseguimento do certame, 
com a abertura dos envelopes de habilitação. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Deverá a futura Contratada, sem prejuízo das demais disposições constantes neste Termo de 
Referência: 
9.1.1. Executar fielmente o objeto do contrato e o prazo estipulado conforme as especificações 
descritas no presente Temo de Referência e Termo de Contrato. 
9.1.2. Iniciar a execução do objeto adjudicado, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e 
assinatura do Termo de Contrato, conforme solicitação formal da ADS; 
9.1.2. Fica estipulado como prazo de entrega 07 (sete) dias corridos após o pedido faturado por esta 

agência, a ser efetivada no local indicado por esta empresa pública. 
9.1.3.A empresa contratada deverá fazer a entrega no local selecionado pela ADS; 
9.1.4. Apresentar cópia do Boletim de Análise das sementes, expedido por laboratório credenciado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, certificando que as sementes apresentam 
características de acordo com os padrões técnicos exigidos pela legislação em vigor, acompanhados 
do Certificado de garantia; 
9.1.5. Os pintos de 1 dia devem ser entregues vacinados e com sua respectiva GTA; 
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9.1.6. As sementes de hortaliças, frutíferas, incluindo sementes de açaí, e as mudas, deverão ser 
entregues nos moldes impostos pela Lei n° 10.711/03 e por seu regulamento técnico contido no 
Decreto n° 5.153/04, além das disposições contidas em atos normativos complementares; 
9.1.7. Apresentar os produtos produzidos deverão livres de sementes de ervas daninhas, pragas e 
doenças; 
9.1.8. Com poder geminiano: entre 60% a 100%, grau de pureza entre 97% a 100%, também deverá a 
safra do ano ou ano subsequente. 
9.1.9. Apresentar as sementes de feijão e milho, tratadas com fungicida e inseticida e expurgadas 10 
(dez) dias antes do embarque, é exigida a peneira chata de 20 a 24mm para o milho; 
9.1.10. As sementes de hortaliças e frutíferas, incluindo sementes de açaí, deverão vir embaladas com 
tarjeta informativa contendo: 

SI Nome da espécie, cultivar e categoria, 
Nome da Empresa com CNPJ; 
Número de registro no RENASEM; 
Identificação do lote; 
Teor de Umidade: %; 
Padrão nacional de sementes puras, em percentagem; 
Padrão nacional de germinação ou de sementes viáveis, em percentagem, conforme o caso; 
Expressão "Híbrida" quando for o caso; 
Classificação por peneira, no caso do milho e feijão; 
Safra da produção; 
Validade em mês e ano do teste de germinação; 
Peso líquido ou do número de semente, quando for o caso; 
Número do Boletim e data da análise; 
Discriminar produto utilizado no Tratamento da semente; 
Figura ilustrativa universalmente relacionada a produto perigoso (caveira) seguindo pela as 
seguintes informações: Impróprio para alimentação; Evitar inalação e contato direto; Lavar 
bem as mãos após o manuseio; Não reutilizar esta embalagem; Em caso de intoxicação, chamar 
um médico. 

9.1.11. Fornecer mudas de banana produzidas in vitro, com tamanho mínimo de 25 cm, aclimatadas 
em tubetes, as mudas de citrus devem ser produzidas em viveiros credenciados pelo MAPA, as de 
laranja deverão ter como porta-enxerto limão cravo e copa pêra rio D6, as de limão ter porta-enxerto 
trifoliata e copa lima ácida tahiti; 
9.1.12. As mudas acondicionadas em sacola preta ou outro recipiente e tenha as seguintes dimensões: 
a) Mínimas de 20 (vinte) centímetros de diâmetro e 30 (trinta) centímetros de altura; 
b) Com enxertia entre 10 (dez) a 20 (vinte) centímetros de altura, medidos a partir do colo da planta, 
sendo que o enxerto e o porta-enxerto deverão constituir-se uma haste única e ereta; 
c) Apresentarem a 5 (cinco) centímetros acima do ponto de enxertia um diâmetro mínimo de 1(hum) 
centímetro; 
d) Não apresentarem diferença superior a 0, 5 (zero cinco) centímetros entre os diâmetros do enxerto 
e do porta-enxerto, medidos 5 (cinco) centímetros acima do ponto de enxertia; 
e) Apresentarem o corte do porta-enxerto tratado e plenamente cicatrizado; 
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9.1.13. Apresentar os Pintainhos com idade para o ponto de Abate 65 dias, Peso médio: 2,80kg, 
Conversão Alimentar: 2,3 (kg ração/kg carne), Ganho de Peso Diário: 43,078/dia, Consumo de Ração 
por animal: 6,44kg, Mortalidade: 2%; 
9.1.14. A Ração inicial F1 (suporte inicial para 15 dias), com enriquecimento por quilograma de 
produto, deve apresentar no mínimo as seguintes especificações: 

✓ Umidade: 130,00 g; Proteína Bruta 200,00 g; Extrato Etéreo 25,00 g; Fibra Bruta 50,00 g; 
Matéria mineral 60,00 g; Cálcio Mín 7.000,00 mg; Cálcio Máx 14,00 g; Fósforo 5.000,00 mg; 
Lisina 10,00g; Metionina 7.000,00 mg; Vitamina A 10.000,00 UI; Vitamina B11,50 mg; Vitamina 
B12 12,00 mg; Vitamina B2 5,00 mg; Vitamina B6 1,50 mg; Vitamina D3 2.000,00 UI; Vitamina 
E 15,00 UI; Vitamina K3 2,50 mg; Biotina 0,05 mg; Colina 300,96 mg; Niacina 35,00 mg; Ácido 
Folico 0,60 mg; Ácido Pantotenico 10,30 mg; Cobalto 0,10 mg; Cobre 6,00 mg; Ferro 50,00 mg; 
Iodo 1,00 mg; Manganês 64,98 mg; Selênio 0,20 mg; Zinco 45,00 mg; Metionina 1,500,00 mg; 
Bacillus Subtilis 300.000.000,00 UFC; Enramicina 10,00 mg; Narasina 44,00 mg; Nicarbazina 
44,00 mg. 

✓ Composição Qualitativa de Milho Integral Moído, Farelo de Soja, Farinha de Carne e Osso, 
Calcário Calcítico, Óleo Vegetal, Cloreto de Sódio, Vitamina B12, Vitamina A/D3, Vitamina E, 
Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Pantotenato 
de Cálcio, Cloreto de Colina, de Zinco, Sulfato de Sódio, lodato de Cálcio monohidratado, 
Carbonato de Cobaldo, DL-Metionina, Aditivo Probiótico, Enramic, Narasina+Nicarbazina, 
B.H.T., Caulim; 

9.1.15. Guia de Trânsito Animal — GTA emitida por Médico Veterinário Oficial ou credenciado pelo 
MAPA, conforme artigo 1° da Instrução Normativa 35, de outubro de 2014; 
9.1.16. Na GTA devem constar as informações referentes ao controle epidemiológico do plantel e à 
vacinação contra Newcastle, conforme artigos 3° e 4° da Instrução Normativa 10, de 11 de abril de 
2013. 
9.1.17. A Embalagem para transporte de 20 unidades de Pintainhos deve ser em caixa de papelão com 
as especificações de: 28 cm de comprimento, 23 cm de largura, 15 cm de altura; espessura papelão: 
4mm, tampa superior vazada e laterais vazadas; 
9.1.18. Comunicar por escrito a ADS, no prazo máximo de 72 horas, que anteceder ao vencimento da 

entrega, os motivos que impossibilitem sua execução; 

9.1.19. Iniciar a execução do objeto adjudicado, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e 

assinatura do Termo de Contrato, conforme solicitação formal da ADS; 

9.1.20. O LICITANTE VENCEDOR será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações 

concernentes às 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; 

9.1.21. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços que prestar; 
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9.1.22. 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. 
9.1.23. Todos os produtos devem ser entregues nas embalagens especificadas para o 
acondicionamento de cada Kit, com identificação padrão do Governo do Estado do Amazonas. 
9.1.24. O licitante contratado deverá apresentar no momento da entrega das mudas, o Termo de 
Conformidade, emitido pelo responsável técnico do produtor; 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Caberá a ADS, sem prejuízo das demais disposições constantes neste Termo de Referência: 

10.1. Para o cumprimento deste Termo, são obrigações da Contratante: 

10.2. Designar gestor para acompanhar a execução do objeto e responsabilizar-se pelo atesto da Nota 
Fiscal e/ou Fatura; 

10.3. Emitir a ordem de Serviço em favor da empresa vencedora da licitação e assinar o Termo de 
Contrato relativo ao objeto desta licitação; 

10.4. Fiscalização da execução do objeto, visando o atendimento das especificações deste Termo de 

Referência; 

10.5. Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção das falhas 
eventualmente detectadas, ato a ser executado por servidor nomeado pela autoridade competente, 
para exercer a função de fiscal/gestor do contrato; 

10.6. Aplicar as penalidades por descumprimento das regras estabelecidas neste Termo de Referência 
e no Termo de Contrato; 

10.7. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 
necessárias à execução do objeto; 

10.8. Efetivar a liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; 

10.9. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas neste Termo de Referência. 

10.10. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
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dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
11.1. Será designado comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega de bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados; 

11.2.O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 

12. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

12.1. Em observância as normas insculpidas na Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais-LGPD), ficam cientes os participantes deste certame que é permitida a 

Administração Pública, o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas 

públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 

congêneres ou correlatas ao objeto deste procedimento licitatório. 

12.2.O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo 

único do art. 12 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , deverá 

ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com 

o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, 

desde que: 

a) sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o 

tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a 

finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de 

fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; 

b) seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, 
nos termos do art. 39 da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais-LGPD) (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência 

12.3. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, 

sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às 

pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta Lei. 
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12.4. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando 
políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos 
e às entidades do Poder Público. 

13. PAGAMENTO 

13.1. 0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da 
liquidação da despesa, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar 
a execução do objeto do contrato. 

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

13.6. Antes de empenho e liquidação da nota supracitada, será realizada consulta tanto aos sítios 
eletrônicos competentes, para fins de realização de validação das certidões apresentadas pela 
contratada, com vistas a verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo 
de Referência. 

13.7. Constatado a existência de irregularidades, será providenciada a notificação da Contratada, por 
escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. 0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério a 
contratante. 

13.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto á inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
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13.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando à contratada a ampla 
defesa. 

13.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

13.11. Será rescindindo o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

13.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

13.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006. Não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No. entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
Lei Complementar. 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em 
decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado a multa de mora, 
na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1º A multa a que alude o subitem 14.1. não impede que a empresa pública ou a sociedade de 
economia mista rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado. 

§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

14.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou sociedade de economia 
mista poderá, garantida a prévia defesa, conforme a Lei n.º 13.303/2016, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções: 
14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
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14.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade 
sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
14.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente. 
14.2.5. As sanções previstas nos subitens 14.2.1. e 14.2.3 poderão ser aplicadas juntamente com a do 
subitem 14.2.2., devendo a defesa prévia do interessado, no processo, ser apresentada no prazo de 
10 (dez) dias úteis. 
14.2.6. As sanções previstas no subitem 14.2.3., poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de 

economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

15. IMPEDIMENTOS A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

15.1. Nos termos do art. 38 da Lei Federal n.º 13.303/2016, estará impedida de participar de licitações 
e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa: 

a) Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista contratante; 

b) Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista; 
c)Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a 

que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem 
os efeitos da sanção; 

d)Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
e) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
f) Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
g) Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
h) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 

natureza, de empresa declarada inidônea; 

15.2.A empresa licitante se obriga, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, e com 
especial atenção as leis anticorrupção, Lei Federal nº.12.846 de 1º de agosto de 2013 e Lei 
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Estadual (AM) nº 4.730 de 27 de dezembro de 2018, e legislação brasileira contra a lavagem de 
dinheiro. 

15.3.É vedado ainda: 
a) A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 

dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 
b) A participação de licitante que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista, empregado de empresa pública 
ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 
licitação ou contratação, autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de 
economia mista esteja vinculada; 

c) A participação de empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu 
prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de 
economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses; 

16. FONTE / ELEMENTO DE DESPESA 

Programa / Atividade Fonte Elemento de Despesa 

17. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Este Termo de Referência fundamenta-se na Lei Federal nº 13.303, de 30 junho de 2016 e Legislação 
em vigor. 

Assinatura e carimbo do Solicitante Assinatura do Ordenador de Despesa 

Solicito aprovação 

Mare 

D 

Manaus,   de  

do Termo 

i •o -nt: 

retor e.i' 

de Referência 

Calares 

a,

2021 

Aprovo o Termo de Referência nos termos da Lei. 

Michelle Macedo Bessa 

Presidente da ADS 

Manaus,   de   2021 
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