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TERMO DE REFERÊNCIA 

CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES E ORGANIZAÇÕES RURAIS EXTRATIVISTAS, NO 

ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, INTERESSADOS EM ADQUIRIR POR MEIO DE DOAÇÃO 

ONEROSA, MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS. 

 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS 

Nº DO C.N.P.J 

05.867.581/0001-87 

ENDEREÇO:  

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 – Bloco G, Conj. Atílio Andreazza – Japiim 

CIDADE:  

Manaus 

U.F:  

Amazonas 

CEP: 

69077-730 

Telefone:  

- 

 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM / MATERIAL. 

1 

MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS composta por 01 (uma) PRENSA 

COMPLETA; 01 (uma) FACA GUILHOTINA COMPLETA, para aparar vassouras de 

Piaçava, Nylon, Cipó ou Pet; 01 (um) PENTE, para realizar o acabamento das vassouras 

de Piaçava; 01 (um) KIT-CEPO DE PLÁSTICO COM  PRESILHAS E PONTEIRA COM 

ROSCA, contendo 250 (duzentas e cinquenta) kits, para fabricar as vassouras nos 

modelos de Piaçava, Nylon, Cipó ou Pet. Dimensão do Cepo de: 25cm; 01 (um) KIT-

CEPO DE PLÁSTICO COM PRESILHAS E PONTEIRA COM ROSCA, contendo 250 

(duzentas e cinquenta) kits, para fabricar as vassouras nos modelos de Piaçava, Nylon, 

Cipó ou Pet. PESO: em torno de 48 kg. Dimensão do Cepo de: 30cm. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS realiza o papel de agente 

articulador das negociações entre os agricultores familiares, produtores rurais, pescadores, 

extrativistas e suas organizações (associações e cooperativas), empresários do setor primário 

Folha: 53



 

 

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

(agroindústrias, e outros), e os mercados consumidores privados e públicos, viabilizando assim a 

relação comercial entre o setor produtivo rural e o mercado consumidor. 

Os produtos florestais não madeireiros, também conhecidos como produtos extrativistas, 

são destinados tanto à subsistência de comunidades de populações tradicionais, como à 

comercialização. Este termo é empregado a produtos vegetais e animais obtidos da floresta, 

abarcando frutas, fibras, sementes, plantas medicinais e aromáticas, materiais para 

artesanato, assim por diante. O comércio destes produtos vem crescendo entre clientes de 

diversas classes sociais e dentre aqueles mais utilizados e comercializados por populações 

amazônicas, encontram-se as fibras vegetais. As fibras vegetais são comercializadas na forma 

bruta, pré-beneficiada, beneficiada, vassouras e artesanatos. 

Entre as fibras comercializadas encontra-se a piaçava, nome utilizado para designar pelo 

menos três espécies diferentes de palmeiras nativas no país, sua produção no Estado do 

Amazonas é proveniente de quatro municípios: Barcelos, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro 

e São Gabriel da Cachoeira. Com exceção do último município, os demais municípios estão entre 

os 20 maiores municípios produtores de piaçava do país. A produção de fibras de piaçava no 

Brasil, em 2018, somou 8.491 toneladas, totalizando aproximadamente R$ 12.436.000,00. O 

Estado do Amazonas com 5% da produção nacional sendo que cerca de 95% são oriundos da 

Bahia. 

As fibras da piaçava servem para a confecção de vassouras e artesanatos em geral. Além da 

piaçava, a produção de vassouras também é feita regularmente com as raízes de uma epífita, 

conhecida popularmente como “cipó titica” (Heteropsis flexuosa) e com as raízes de uma hemi -

epífita da família Cyclanthaceae, conhecida como “cipó timbó” (Thoracocarpus sp.). Embora a 

fibra de cipó titica ser muito utilizada extrativistas da região amazônica tanto na produção de 

vassouras e artesanato, a piaçava é a maior fonte de matéria-prima para a produção de vassouras 

no estado em razão da sua abundância e da grande quantidade de fibras que cada palmeira 

produz. 

A vassoura é um objeto de uso universal e indispensável para a população brasileira, tendo 

espaço garantido nos domicílios, instituições privadas e públicas. Mesmo com o surgimento de 
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outras ferramentas para a limpeza, o comércio de vassouras se mantém estável. A fabricação de 

vassouras não é algo que exige tecnologias complexas, necessitando de matérias primas simples 

como a fibra da piaçava, cabos de madeira ou ferro e cepos de madeira ou plástico como o apoio 

para as cerdas. 

A confecção artesanal de vassouras, a partir da palha seca de plantas nativas e cultivadas, é 

um costume de pequenos produtores extrativistas e seus familiares. 

Por se tratar de um produto que é usado desde as camadas pobres até demais camadas com 

melhores condições financeiras, a quantidade de vassouras comercializadas é significativa no 

país. 

A produção de vassouras é feita principalmente por micro e pequenas empresas, não 

existindo tradição de grandes marcas e monopólio de pontos de venda, embora exista grande 

utilidade e comercialização. O grande número de micro e pequenas empresas fabricantes pode 

ser explicado pelo fato de ser um empreendimento de fácil implantação.  

Uma fábrica em começo de atividade tem como clientes os pequenos mercados, mercearias 

e lojas especializadas em produtos de limpeza. Já, futuramente, com produção em grande escala, 

os compradores passam a ser os supermercados e hipermercados. Também são compradores 

potenciais: hospitais, clubes, hotéis, prefeituras, restaurantes e lanchonetes, entre outros.  

Neste sentido, visando promover o desenvolvimento econômico, através da ampliação e 

incentivo aos pequenos produtores, buscando reduzir as diferenças econômicas e sociais 

mediante a implantação, modernização e ampliação dos empreendimentos produtivos, 

geração de emprego e renda no meio rural, aumentando a produção e a qualidade da vassoura 

para comercialização, ampliando a oportunidade de negócios sustentáveis, consolidando e 

fortalecendo a cadeia produtiva das fibras naturais e vegetais no Estado do Amazonas.  

A forma de disponibilidade dos equipamentos aos Produtores e Organizações Rurais 

Extrativistas, ocorrerá por meio de Doação Onerosa, sendo custeado pela ADS em subsídio 

de 80% do valor adquirido, ficando os 20% do valor restante a título de contrapartida do 

interessado. 
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4. OBJETO 

4.1. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES E ORGANIZAÇÕES RURAIS 

EXTRATIVISTAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, INTERESSADOS EM ADQUIRIR 

POR MEIO DE DOAÇÃO ONEROSA, MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS. 

4.2. REGIME DE EXECUÇÃO: A entrega da máquina ocorrerá mediante a assinatura do Termo 

de Doação Onerosa, respeitando as exigências documentais e fases anteriores, na sede 

da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS, sito à Avenida Carlos 

Drummond de Andrade, nº. 1.460, Bloco G, Andar Térreo, Conjunto Atílio Andreazza, 

Bairro Japiim, na Gerência de Administração, Patrimônio e Serviços - GEAPS, na cidade 

de Manaus-AM, no horário das 08:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h; 

4.3. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência para o fornecimento dos equipamentos será 

no período de 18/05/2022 a 18/05/2023, podendo ser prorrogado por igual período em 

caso de interesse da Administração. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 28, §3º, I, da Lei Federal n.º 13.303/2016, art. 30, caput, da Lei Federal n.º 

13.303/2016, art. 4º, IV, VII do Decreto n.º 26.747/2007 c/c art. 6º, IX, “a” do Decreto n.º 

26.747/2007 (Estatuto da ADS) e Decreto n.º 37.769, de 05 de abril de 2017. 

6. DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO 

O Credenciamento será conduzido pela Comissão Interna de Licitação da Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, designados através da Portaria n.º 

114/2022- GP-ADS, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 13 de abril de 2022. 

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

7.1. Poderão participar do Credenciamento, os Produtores e Organizações Rurais 

Extrativistas, desenvolvendo a atividade de fibras vegetais naturais para produção de 

vassouras no Estado do Amazonas, detentores da documentação exigida neste instrumento, 

interessado em adquirir os equipamentos descritos no item 2 deste Termo de Referência, 

detentores da documentação exigida neste instrumento e que comprovem a habilitação 
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jurídica e a qualificação técnica para aquisição de direitos e da contração de obrigações com 

a Administração Pública. 

 

8. DAS VEDAÇÕES A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO: 

É vedada a participação neste Credenciamento de interessados que tenham 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 pública a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada, 

em observância ao disposto nos incisos I e II do Parágrafo único do Artigo 38 da Lei n.º 

13.303/2016. 

 

9. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO: 

9.1. Os Produtores e Organizações Rurais Extrativistas, para se habilitarem, deverão 

apresentar os documentos abaixo relacionados, na disposição a seguir indicada: 

9.1.1. Preenchimento Completo de Requerimento; 

9.1.2. Cópia da Cédula de identidade – RG e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 

autenticada e/ou conferida com o original por servidores da ADS e/ou IDAM nos 

Municípios do interior do Estado do Amazonas. 

9.1.3. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF, e/ou comprovante de situação cadastral 

regularidade do CPF autenticado conferida com o original por servidores da ADS e/ou 

IDAM nos Municípios do interior do Estado do Amazonas;  

9.1.4. Cópia do Cartão do Produtor Primário e/ou Declaração atual atestando a atividade 

extrativista expedida pelo Órgão Oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural – IDAM; 

9.1.5. Declaração de Veracidade; 

9.1.6. Declaração de Inexistência de Impedimentos Constantes nos incisos I e II do Parágrafo 

único do Artigo 38 da Lei n.º 13.303/2016; 

9.1.7. Declaração de Capacidade Produtiva; 

9.1.8. Declaração de não participação em Associação ou Cooperativa credenciada. 

9.1.8. Para os interessados em credenciar como Pessoa Jurídica, além dos demais 

documentos do item 9, será necessário apresentar: 
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9.1.8.1 Relação nominal de todos os Associados/Cooperados, acrescido do respectivo 

número do CPF, em formato de planilha; 

9.1.8.2 Cópia de prova de inscrição CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

9.1.8.3. Cópia da Ata de Posse autenticada ou conferida com o original por servidores da 

ADS ou IDAM nos municípios do interior do estado do Amazonas; 

9.1.8.4. Cópia do RG e CPF do Presidente da Associação autenticada ou conferida com o 

original por servidores do IDAM ou da ADS; 

 

10. CRITÉRIOS PARA ACESSO AO SUBSÍDIO: 

10.1 Apresentar todas as documentações descritas no item 09 deste Termo de Referência. 

11. VALORES E QUANTITATIVOS DE MÁQUINAS DISPONÍVEIS PARA AQUISIÇÃO: 

11.1 O quantitativo total de máquinas disponíveis para aquisição, bem como o valor unitário 

correspondente, encontram-se abaixo descritos: 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM / MATERIAL. QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

1 

MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS 
composta por 01 (uma) PRENSA COMPLETA; 01 (uma) 
FACA GUILHOTINA COMPLETA, para aparar vassouras 
de Piaçava, Nylon, Cipó ou Pet; 01 (um) PENTE, para 
realizar o acabamento das vassouras de Piaçava; 01 
(um) KIT-CEPO DE PLÁSTICO COM  PRESILHAS E 
PONTEIRA COM ROSCA, contendo 250 (duzentas e 
cinquenta) kits, para fabricar as vassouras nos modelos 
de Piaçava, Nylon, Cipó ou Pet. Dimensão do Cepo de: 
25cm; 01 (um) KIT-CEPO DE PLÁSTICO COM PRESILHAS 
E PONTEIRA COM ROSCA, contendo 250 (duzentas e 
cinquenta) kits, para fabricar as vassouras nos modelos 
de Piaçava, Nylon, Cipó ou Pet. PESO: em torno de 48 
kg. Dimensão do Cepo de: 30cm. 

100 5.995,00 

11.2 Respeitando a conveniência do atendimento ao usuário, não haverá cotas pré-definidas 

por contratado, mas definido um limite de até 02 (dois) unidades de máquinas e 

equipamentos para produtor extrativista individual e até 500 kits - cepo de plástico com as 

presilhas e ponteira com rosca por cada máquina adquirida. E até de 40 (quarenta) unidades 
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de máquinas e equipamentos para Organizações Rurais extrativistas fabricantes de vassouras 

com até 500 kits - cepo de plástico com as presilhas e ponteira com rosca por cada máquina 

adquirida, levando-se em consideração o número de Associados/Cooperados, tendo como 

parâmetro: de 01 à 50 associados/cooperados, até 20 máquinas; de 51 à 99 

associados/cooperados, até 30 máquinas e acima de 100 associados/cooperados, até 40 

máquinas, conforme capacidade produtiva declarada e/ou parecer técnico emitido por fiscal 

de contrato. 

  

12. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

12.1. A garantia e assistência técnica das máquinas adquiridas mediante este 

Credenciamento, será responsabilidade da empresa fabricante, cujos dados constam em 

documentação a ser entregue ao credenciado no ato do recebimento dos equipamentos.  

13. FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA 

13.1. Caberá a esta Agência - ADS, promover a entrega do objeto aos respectivos credenciados 

observando as disposições a seguir:  

13.2. Os equipamentos adquiridos pelos credenciados deverão ser retirados na sede da 

Agência de Desenvolvimento Sustentável-ADS, sito à Avenida Carlos Drummond de Andrade, 

n.º 1.460, Bloco G, Andar Térreo, Conjunto Atílio Andreazza, Bairro Japiim, na Gerência de 

Administração, Patrimônio e Serviços - GEAPS, na cidade de Manaus-AM, no horário das 

08:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h; 

13.3. A entrega dar-se-á mediante o preenchimento de Termo de Doação Onerosa de 

Material, a ser elaborado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

Manaus (AM), 18 de maio de 2022. 

Elaborado por: 

 
Jardel A. Andrade Luzeiro 

Chefe do Departamento ADS 

Solicitado por: 

 
Leandro Goes Pinto  

Diretor Técnico 

Aprovado por: 

 
Michelle Macedo Bessa 

Presidente 
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