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CONTRATAÇÃO PELO TIPO “MENOR PREÇO POR LOTE”, DE PESSOA JURÍDICA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, 

CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS EM 

CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS EM PARCERIA COM O 

SISTEMA SEPROR. 
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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 UF CEP Telefone 

Manaus Amazonas 69.077-730 +55 (92) 99617-9858 

Responsável  

Nome: Michelle Macedo Bessa 

Cargo: Presidente  

C.P.F.: 698.799.152-91 

C.I./Órgão Expedidor: 15946290 SSP AM 

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. OBJETO: Registro de preços para contratação de pelo tipo “menor preço por lote”, de pessoa 

jurídica para fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos agrícolas destinado ao 

atendimento de produtores rurais da agricultura familiar, contribuindo para o fortalecimento das 

cadeias produtivas em conformidade com as ações desenvolvidas pela Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS em parceria com o sistema SEPROR. 

2.1.1. O regime de execução do objeto 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, 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.  

 
3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

3.1. Objetivo Geral: Promover a aquisição de Máquina de Beneficiamento de Laranja, aquisição de Caixas 

para Criação de Abelhas Sem Ferrão (meliponicultura); Maquinas e Equipamentos para Coleta e 

Beneficiamento do Mel; Kit Apicultura; Kit Despesca; Embalagens do tipo Caixa de Papelão, Sacos 

de Ráfia Entrelaçados Laminado e do Tipo Giro Inglês; Fornecimento de Máquinas e Equipamentos 

para Dinamização da Agricultura familiar; Fornecimento de Máquinas e Equipamentos para o 

Beneficiamento Mecanizado de Farinha de Mandioca. 
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 3.2. Objetivos Específicos: 

• Apoiar a cadeia produtiva do mel e derivados aumentando o nível de profissionalização 

decorrente da criação de abelhas com e sem ferrão no Estado do Amazonas; 

• Contribuir para geração de emprego e renda para a população beneficiada; 

• Fortalecer a atividade aquícola possibilitando o emprego do manejo adequado na despesca, 

etapa que exige estrutura mínima que garanta a qualidade do pescado dilatando o tempo de 

prateleira do produto final;  

• Melhorar o acondicionamento dos produtos agrícolas por meio de embalagens apropriadas; 

• Promover a dinamização da agricultura indígena através do emprego de maquinários agrícolas 

nos diferentes estágios de produção; 

• Promover o beneficiamento mecanizado da agricultura regional; 

• Promover melhoria na qualidade dos produtos comercializados com emprego da tecnologia; 

• Melhorar a qualidade de vida do homem e da mulher do campo; 

• Incentivar e apoiar os produtores rurais, associações e cooperativas que tenham interesse em 

adquirir os itens da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS por meio de 

Doação Onerosa. 

 
 4. 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 (Castro et al, 20071). O objetivo do trabalho agrícola familiar é atender às necessidades de 

subsistência da família, sendo o excedente comercializado no mercado (Fearnside, 19922). 

A produção agrícola envolve várias etapas, desde a colheita até a industrialização dos alimentos. 

Por se tratar de processos trabalhosos e, por vezes, demorados, são desenvolvidas máquinas agrícolas 

que otimizam a produção. 

CADEIAS PRODUTIVAS: As cadeias produtivas agropecuárias são priorizadas pela Agência de 

Desenvolvimento Sustentável - ADS, sendo elas incentivadas por intermédio de ações de 

comercialização que proporcionam o desenvolvimento de atividades do setor primário. Os Programas 

geridos pela ADS possuem combinações específicas voltadas para todas as categorias de produtores, 

sejam eles pequenos, médios e grandes, assim como as organizações (associações e cooperativas) e 

agroindústrias regionais. 

MELIPONICULTURA: A criação de abelhas no Estado do Amazonas, é uma atividade 

desenvolvida por comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas e por agricultores familiares, 

concentrando-se nas espécies com e sem ferrão (apicultura e meliponicultura respectivamente), 

conduzidas de forma sustentável, tendo o apoio da ADS. Dando origem além do mel, vários outros 

 
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. 

2 Fearnside, P. M. 1992. Reservas extrativistas: uma estratégia de uso sustentado. Ciência Hoje, 14(81): PP 14-18. 
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produtos que decorrem dos manejos empregados na atividade. Quando direcionamos a atividade de 

criação de abelhas para níveis de profissionalização, surgem outros benefícios atrelados ao contexto 

como: aumento da renda familiar e a polinização dos vegetais visitados por elas, promovendo desde 

pomares uniformes e produtivos até a recuperação de áreas degradadas polinizando as espécies 

frutíferas e florestais do ambiente em questão. 

 Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 

Estado do Amazonas - IDAM, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, (2021), o maior número de criadores de abelhas sem ferrão, 

com mais de 1.200 meliponicultores no estado do Amazonas, foi em 2011 e no ano de 2013 tivemos o 

maior número de colônias, com aproximadamente 15.000 colônias ativas, gerando uma produção de 

mais de 35.000 kg de mel. Após o ano de 2013, houve um declínio significativo na quantidade de 

meliponicultores, que consequentemente afetou a produção de mel do estado. Em 2019, a produção 

de mel voltou a registrar uma perspectiva de crescimento, com mais de 1.900 kg de mel produzidos, 

600 criadores/meliponicultores e um valor aproximado de 1.300 colônias ativas.  

É importante salientar que todas as técnicas e práticas empregadas no manejo das abelhas 

expressam resultados positivos ou negativos e claro objetivando suprimir ao máximo os resultados 

indesejados dentro da atividade as características da madeira utilizada na construção das caixas devem 

ser observadas. A madeira não deve apresentar elevado teor de umidade durante a construção das 

caixas para não implicarem em deformações à medida que a madeira for secando, com isso otimizando 

a produtividade da atividade. Podemos resumir as características desejáveis em: aquelas que não 

absorvam umidade com facilidade; madeiras leves e sem odores ou substâncias tóxicas que interfiram 

no desempenho das abelhas; dispensa-se aquelas tratadas com quaisquer substâncias destinada ao 

controle de insetos, fungos, bactérias, moluscos e crustáceos; a durabilidade da madeira é crucial para 

a economicidade dos investimentos com a aquisição das caixas.  

Para atender estas características, recomendamos as madeiras: angelim rajado, angelim pedra, 

cedrinho, louro gamela, louro mamuri, louro pedra e maracatiara. Não recomendamos madeiras 

brancas de modo geral. Também não recomendamos as madeiras: louro bosta, andiroba, cupiúba, 

cajuarana, marupá branco, compensados em geral, MDF (Medium Density Fiberboard) e MDP (Medium 

Density Particleboard). 

O modelo de caixa recomendado pelo Grupo de Pesquisa em Abelhas – GPA do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia-INPA, é uma estrutura de modelo único, ou seja, que possui o mesmo de 

conjunto de cinco partes (alças) moduladas verticalmente cujas dimensões podem ser ajustadas 

conforme as espécies de abelhas a serem criadas nesta caixa. Vale destacar que, mesmo diante da 

riqueza de espécies de abelhas sem ferrão existente no Amazonas - cerca de 120 espécies - pouco mais 

de uma dezena possuem protocolo de criação e duas espécies são as mais comumente criadas na 

atividade de Meliponicultura no Estado. As duas espécies mais comumente criadas são a Melipona 

seminigra (popularmente conhecida como uruçu-boca-de-renda ou jandaíra) e Melipona interrupta 

(conhecida como jupará) (Carvalho-Zilse e NunesSilva, 2012; Carvalho-Zilse, 2013), para as quais 

recomendamos, respectivamente, as caixas com dimensões de 26cmX26cm (largura e comprimento 

externos) e 20cmX20 cm. 
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A profissionalização da atividade acaba por exigir melhorias durante os procedimentos na coleta 

e beneficiamento do mel. Nesse sentido estruturas e utensílios que otimizem a execução dessa prática 

são fundamentais para a garantia da qualidade e pureza do produto final. Assim a aquisição dos 

equipamentos relacionados neste termo de referência são fundamentais para que se alcance o mínimo 

exigido na qualidade do mel. 

AQUICULTURA: Observando o crescimento expressivo no cenário aquícola, a atividade é 

motivada pela vocação da região somado as condições topográficas junto a abundância e qualidade da 

água, dando respaldo para que a atividade seja economicamente viável e ambientalmente legal, 

diminuindo a pressão sobre os estoques pesqueiros.  

Com o propósito de fortalecer a atividade aquícola melhorando principalmente o manejo 

durante a despesca, faz-se necessária a aquisição de matérias que possibilitem um melhor desempenho 

dos criadores durante esta prática. Os utensílios representam valores expressivos quando diluídos no 

custo de produção, mas que refletem expressivamente na qualidade do produto final, principalmente 

quando o porte do piscicultor é tido como pequeno. O emprego dessa estrutura mínima possibilita 

agregar um valor mais justo ao pescado, além de estender o tempo de prateleira do produto final a que 

a atividade se destina. Visto que será incluso no processo de produção através da aquisição destes 

utensílios corretos para o processo de insensibilização e abate, reduzindo o risco de contaminação 

cruzada de bactérias e outros agentes contaminantes, quando os utensílios são compartilhados, 

minimizando ao máximo perdas durante o processo produtivo.    

Ainda sobre as cadeias produtivas trabalhadas e oportunizadas pela ADS, observa-se a 

importância da utilização de embalagens adequadas que protejam ao máximo os tecidos vegetais, 

durante o transporte e acondicionamento, minimizando o ataque de agentes externos que possam 

comprometer a qualidade nutricional. 

No que tange a agricultura familiar indígena amazonense, observamos características como uma 

importante forma de organização da produção que associa família, produção e trabalho nos diversos 

ambientes de produção terrestre e aquático (Castro et al, 20071). O objetivo do trabalho agrícola 

familiar é atender às necessidades de subsistência da família, sendo o excedente comercializado no 

mercado (Fearnside, 19922). 

A produção agrícola envolve várias etapas, desde a escolha do que produzir até o escoamento 

da produção. No cenário da agricultura indígena, o escoamento da produção envolve uma logística 

dificultosa, por ramais longos e com obstáculos, resultando em horas de caminhada com o peso da 

produção nas costas de homens, mulheres, idosos, idosas e crianças. Neste contexto, a Dinamização da 

Agricultura Indígena através da utilização de triciclos com carroceria apoia esta etapa da produção, 

otimizando o trabalho e consequentemente promovendo o aumento da produção. Facilitando os tratos 

culturais, o uso de roçadeiras é importante por resultar em maior rendimento de trabalho no controle 

de plantas espontâneas, que competem por área, água e nutrientes com as plantas de interesse 

agrícola. 

Ainda no contexto da Agricultura Familiar Amazonense, trabalhada nos diferentes ambientes 

observa-se que nas diversas etapas desde o semeio do material de propagação até a industrialização 
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dos alimentos propriamente dito, percorre-se um caminho árduo e trabalhoso, nesse sentido máquinas 

e equipamentos são desenvolvidos e utilizados com o propósito de otimizar a produção. Falando da 

cultura da mandioca mais especificamente máquinas e equipamentos que aceleram o beneficiamento 

e aproveitamento das raízes são indispensáveis para que se alcance índices cada vez maiores no embate 

área cultivada e produção final.  

As máquinas de beneficiamento de laranja, por exemplo, têm como principal objetivo auxiliar na 

limpeza, seleção e classificação desses frutos. Com o uso do equipamento, diminui-se o custo com mão 

de obra e é assegurada maior rapidez e agilidade durante o processo de preparação da fruta para venda, 

protegendo e aumentando sua longevidade. A produtividade das máquinas de beneficiamento de 

laranja pode variar de acordo com as necessidades do produtor, porém todos esses equipamentos têm 

a função de lavar, polir e classificar automaticamente os frutos, de acordo com o seu tamanho. 

Nesse sentido a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas sempre atuando como 

catalizador propiciará ao público interessado acesso aos itens anteriormente citados. 

 
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 Descrição. 

Os materiais, máquinas e equipamentos que serão adquiridos deverão estar em conformidade 

com as especificações técnicas abaixo: 

5.2. Lote 01 - Máquina de Beneficiamento de Laranja. 

5.2.1 – Composição da Máquina de beneficiamento de laranja. 

• Recepção da Laranja; 

• Lavagem; 

• Pré Secagem; 

• Secagem; 

• Polimento; 

• Classificação mecânica. 

5.2.2 – Descrição dos materiais. 

• 01 (uma) Entrada de roletes de PVC 2000 x 900 mm com apoio para caixas; 

• 01 (um) Lavador com 17 escovas NP; 

• 01 (um) Tubo PVC 900 mm, Chuveiro com 03 canos PVC, Calha em chapa galvanizada para 

escoamento da água; 

• 01 (um) Pré-secador de 05 tubos PVC com rodinhos, Calha de chapa galvanizada para 

escoamento da água; 

• 01 (um) Secador com 15 escovas coco pontas em nylon 900 mm; 

• 03 (três) Ventiladores simples inclinados, hélices 05 pás de PVC 900 mm (baixo ruído); 
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• 01 (um) Polidor com 15 escovas 80% crina 900 mm; 

• 01 (um) Classificador, roletes lineares, 04 bancas simples (bancas 1000) lado esquerdo; 

• 01 (um) Bancão final duplo, 03 (três) Banquinhos para apoio de caixas; 

• Quadro de chaves para acionamento dos motores; 

• Motores blindados, equipamento em chapa de aço carbono; 

• Produtividade da máquina: 3000 Kg/h; 

5.3. Lote 02 – Caixas para Caixa Melíponas 20cm e Caixa Melíponas 26cm. 

5.3.1. Conforme desenho técnico Anexos I e II deste Termo de Referência; 
 

LOTE 01 (MÁQUINA DE BENEFICIAMENTO DE LARANJA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 

01 

MÁQUINA DE LAVAGEM, POLIMENTO E 

CLASSIFICAÇÃO, itens inclusos: Entrada de 

roletes de PVC 2000 x 900 mm com apoio 

para caixas; Lavador com 17 escovas NP; 

Tubo PVC 900 mm, Chuveiro com 03 canos 

PVC, Calha em chapa galvanizada para 

escoamento da água; Pré secador de 05 

tubos PVC com rodinhos, Calha de chapa 

galvanizada para escoamento da água; 

Secador com 15 escovas coco pontas em 

nylon 900 mm; Ventiladores simples 

inclinados, hélices 05 pás de PVC 900 mm 

(baixo ruído); Polidor com 15 escovas 80% 

crina 900 mm; Classificador, roletes lineares, 

04 bancas simples (bancas 1000) lado 

esquerdo; Balcão final duplo, 03 (três) 

banquinhos para apoio de caixas; Quadro de 

chaves para acionamento dos motores 

composto por um painel elétrico contendo 

quadro e proteção de motores, indicações e 

acionamentos no painel frontal, grau de 

proteção: IP54/IK09 conforme norma NBR 

IEC 60529; Motores blindados, equipamento 

em chapa de aço carbono; montagem e 

instalação elétrica. 

Obs.: Os equipamentos fornecidos devem 

incluir montagem, instalação e treinamento 

técnico-operacional para 4 pessoas indicadas 

UND. 2   
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pela contratante, para manusear a máquina, 

com carga horária de 16 (dezesseis) horas, de 

acordo com as especificações técnicas e 

manual dos equipamentos. 

 

LOTE 02 (CAIXAS PARA CRIAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 

01 

CAIXA 26 cm x 26 cm, composta por: TAMPA, 

MELGUEIRA, SOBRENINHO, NINHO e 

LIXEIRA. 

Obs: Deverão ser fabricadas em um dos tipos 

de madeira, quais sejam (angelim rajado, 

angelim pedra, cedrinho, louro gamela, louro 

mamuri, louro pedra e maracatiara), com a 

devida comprovação de que a madeira 

utilizada provém de área manejada. Desenho 

técnico conforme Anexo I. 

UND. 3.000   

02 

CAIXA 20 cm x 20 cm, composta por: TAMPA, 

MELGUEIRA, SOBRENINHO, NINHO e 

LIXEIRA. 

Obs: Deverão ser fabricadas em um dos tipos 

de madeira, quais sejam (angelim rajado, 

angelim pedra, cedrinho, louro gamela, louro 

mamuri, louro pedra e maracatiara), com a 

devida comprovação de que a madeira 

utilizada provém de área manejada. Desenho 

técnico conforme Anexo II. 

UND. 1.500   

 

LOTE 03 (MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 

01 
MESA INOX DOBRÁVEL, comprimento 120 

cm x Largura 70 cm, Altura 90 cm. 
UND. 10   

02 
MESA INOX, comprimento 180 cm x Largura 

70 cm x Altura 90 cm. 
UND. 10   
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03 

TENDA PIRAMIDAL, modelo alimentação, 3m 

x 3m (9m2), cobertura em lona PVC TD 1.000, 

com saia e balcão de 3 metros, com esteira 

coberta, contendo logos do sistema SEPROR.  

Estrutura: fabricadas com chapas de ferro, 

metalon e obbilong com espessura de 15x15, 

20x20, 25x25 e 30x30mm, armados 

pantógrafos (sanfonas), unidas por parafusos 

e conexões em aço, galvanizações em 

sistema de alta frequência, acabamento em 

solda mig e pintura eletrostática epóxi. Pés 

de Sustentação: fabricados com chapas de 

ferro metalon com espessura de 15x15, 

20x20, 25x25 e 30x30mm, armados em 

formato telescópio e com altura máxima de 2 

(dois) metros. Peças zincadas por imersão a 

quente, tratamento químico com ácido 

decapante, para limpeza e remoção de 

resíduos e ferrugem.  

Cobertura:  em lona de PVC TD 1.000 com 

costuras mecânicas duplas em PVC, reforço 

estrutural nas partes tencionadas (cantos) e 

de sustentação fixado a estrutura metálica 

através de velcro, parafusos e roscas de aço. 

Obs.: As tendas deverão ser entregues pelo 

contratado na região metropolitana de 

Manaus. 

UND. 10   

04 

BOMBA DE SUCÇÃO, Bomba de vácuo, que 

permite uma pressão negativa, com 

acionamento elétrico, criando uma sucção, 

motor 1/33 HP, potência 160VA, voltagem 

110V, fabricado em material plástico, 

mangueira que direciona a secreção aspirada 

e destinada a um recipiente com proteção 

antibacteriana. 

UND. 60   

05 
BALDE ATÓXICO 10 LITROS, Para Alimentos 

em polipropileno. 
UND. 200   

06 

BALDE FERMENTADOR ALIMENTÍCIO, de 22 

litros com tampa com airlock em 

polipropileno. 

UND. 100   
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07 MÁSCARA DESCARTÁVEL com 50 unidades. CAIXA 200   

08 TOUCA DESCARTÁVEL com 100 unidades. PACOTE 100   

09 
LUVA DESCARTÁVEL com 100 unidades, 

Tamanho M. 
CAIXA 100   

10 

JALECO MANGA LONGA, punhos sanfonados 

(composição: 97% algodão; 3% elastano), 

altura até o joelho, abertura frontal, 

fechamento com botões e 3 bolsos. 

UND. 100   

11 
CAIXA ORGANIZADORA, 41,5 cm x 30 cm x 

30,5 cm, em material plástico. 
UND. 50   

12 

DESIDRATADOR DE PÓLEN, com 

aquecimento elétrico 220V, controle 

automático de temperatura, termostato 

20/120°C, equipada com 09 (nove) bandejas 

de 400 mm x 600 mm. 

UND. 20   

13 

USINA PARA MACERAÇÃO, de própolis e 

preparação do spray em aço inox 304 polido 

padrão alimentício, composta por tanque 

macerador / decantador com agitador, 

tanque para preparação do spray com 

agitador, tanque decantador com filtro na 

entrada de produto, filtro em aço inox 304. 

UND. 10   

 

LOTE 04 (KIT APICULTOR) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 

01 

CAIXAS PADRÃO LONGSTROTH, de 

dimensões aproximadas 47 x 41 x 56 cm 

composta por tampa, ninho com 10 (dez) 

quadros, melgueira com 10 (dez) quadros e o 

fundo. 

UND. 500   

02 

MACACÃO APICULTOR confeccionado em 

tecido nylon ventilado equipado com tela de 

nylon fixadas ao chapéu e macacão. 

UND. 200   
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03 

LUVAS DE PROTEÇÃO em couro vaqueta para 

apicultura cano longo. Largura da palma 13,5 

cm, comprimento da palma 20 cm, 

comprimento do punho 20 cm. 

UND. 200   

04 

FUMIGADOR para Apicultor Produzido em 

chapa de ferro 22 com pintura de alta 

resistência ao calor e ferrugem contendo um 

fole em tecido napa de polietileno para 

aspiração do ar com capacidade para seis 

litros de ar. 

UND. 100   

LOTE 5 (KIT DESPESCA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 

01 

REDE DE ARRASTO 50m, Descrição: com fio 

210/24, malha 5mm, sem nós; 35 unidades 

de boia; Chumbo tipo cano 3kg; 80m de cabo 

para entralhe com 8mm, com 50 m de 

comprimento por 2 metros de profundidade 

e entralhada. 

UND. 100   

02 

REDE DE ARRASTO 70m, Descrição: com fio 

210/24, malha 20mm, sem nós; 50 unidades 

de boia; Chumbo tipo cano 4kg; 80m de cabo 

para entralhe com 8mm, com 70 m de 

comprimento por 3 metros de profundidade 

e entralhada. 

UND. 200   

03 
CAIXA D’ÁGUA, material polietileno com 

tampa e capacidade para 1.000 litros; 
UND. 200   

04 

PUÇÁ, aro em alumínio ou aço galvanizado, 

com 450 mm de diâmetro, cabo em alumínio, 

medindo 1 m de comprimento, rede em 

nylon, malha de 10 mm a 120 mm de fundo.  

UND. 400   
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05 

BALANÇA DIGITAL COM PLATAFORMA, 

150kg, em Aço, Display LCD possui 4 células 

de carga. Funciona ligada na rede elétrica 

dupla voltagem. 

UND. 200   

LOTE 6 (EMBALAGENS TIPO SACO) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 

01 

SACO DE RÁFIA, de polipropileno 

entrelaçados, contendo lodos do sistema 

SEPROR (conforme o anexo II), com a arte 

final das logomarcas fornecidas pelo órgão 

solicitante. Medidas dos sacos (largura x 

comprimento): 70 x 100 cm. Gramatura: 60 

(g/m2). Peso do saco (g) 88,0. Largura da fita 

da trama (mm) 3,0. Largura da fita de urdume 

(mm) 3,0. Densidade do tecido: urdume x 

trama (fios/cm): 3,4. Fio de costura: 

multifilamento de polipropileno Cor: Branca. 

UND. 500.000   

02 

SACO DE RÁFIA, de polipropileno 

entrelaçados, contendo logos do sistema 

SEPROR (conforme o anexo II), com a arte 

final das logomarcas fornecidas pelo órgão 

solicitante. Medidas dos sacos (largura x 

comprimento): 50 cm x 80 cm. Gramatura: 

60 (g/m2). Peso do saco (g) 50,3. Largura da 

fita da trama (mm) 3,0. Largura da fita de 

urdume (mm) 3,0. Densidade do tecido: 

urdume x trama (fios/cm): 3,4. Fio de 

costura: multifilamento de polipropileno Cor: 

Branca. 

UND. 200.000   
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03 

SACO GIRO INGLÊS, em polipropileno 

contendo logos do sistema SEPROR 

(conforme anexo II), com a arte final das 

logomarcas fornecidas pelo órgão solicitante. 

Medidas dos sacos (largura x comprimento): 

50 cm x 77 cm, sacaria confeccionada com 

urdume e trama, que possibilita a abertura 

do saco mesmo após o travamento do lacre 

de fitilho localizado na boca da sacaria. 

UND. 200.000   

04 

SACOS DE POLIETILENO, de cor preta, nas 

dimensões de 16 cm de diâmetro x 28 cm de 

comprimento x 0,10 mm de espessura, com 

furos para drenagem da água, sanfonas 

laterais e solda no fundo 

UND. 300.000   

LOTE 7 (EMBALAGENS TIPO CAIXA DE PAPELÃO) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 

01 

CAIXA DE PAPELÃO, onda BC, tamanho 472 x 
380 x 210 mm, com capa interna e externa 
em kraft com 1.000 kg F/m2 com capacidade 
para 15,00 kg de carga, embalagem tipo 
aberta de fácil montagem sem colagem, com 
capacidade de empilhamento máximo de 10 
(dez) caixas. Contendo logos do sistema 
SEPROR (conforme anexo II) com a arte final 
das logomarcas fornecidas pelo solicitante. 

UND. 100.000   
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02 

CAIXA DE PAPELÃO, onda BC, tamanho 236 x 
190 x 400 mm, com capa interna e externa 
em kraft com 1.000 kg F/m2 com capacidade 
para 7,500 kg de carga, embalagem tipo 
aberta de fácil montagem sem colagem, com 
capacidade de empilhamento máximo de 10 
(dez) caixas. Contendo logos do sistema 
SEPROR (conforme anexo II) com a arte final 
das logomarcas fornecidas pelo solicitante. 

UND. 100.000   

LOTE 8 (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 

01 

TRICICLO COM CARROCERIA, motor 150 cc / 
Gasolina, de capacidade de carga 300 kg; 
Partida Elétrica/Pedal; Transmissão Eixo 
Cardan; Marcha para frente e ré. 

UND. 40   

02 

ROÇADEIRA, Aplicação: uso agrícola, Tipo: 
costal, Apresentação: motor à gasolina; 
sistema de ignição eletrônica; potência de 
1,7 kW ou superior; rotação máxima de 
12500 rpm ou superior; conjunto de corte; 
lâmina de duas pontas; conjunto de pinhões 
e elastostar, Características Adicionais: 
acompanhado de faca de 3 pontas para 
capoeira, serras circular standart e especial, 
protetor para ferramentas, manual de 
instruções, documentação técnica, 
certificado de garantia e demais acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

UND. 100   

03 

MOTOCULTIVADOR, Apresentação: 
Tratorito, movido a gasolina; Potência: 6,5CV 
a 3600rpm; Torque Máximo: 1,35kgfm a 
2500rpm; Partida: manual; Largura Corte: 
800mm, com disco; Transmissão: 2 marchas 
para frente, neutro e ré; Acompanha: pneus 
e enxada rotativa. 

UND. 50   

LOTE 9 (CASA DE FARINHA MECANIZADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
GLOBAL 
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01 

FORNO ROTATIVO, construído em aço com 

3/16 e nas laterais ferro de 1/8, com palhetas 

de madeira, chaminé, sistema de rotação 

com várias velocidades. Produção: 500 / dia, 

motor elétrico de 2 CV de potência, 

monofásico. Diâmetro do forno: 1,8 m. 

UND. 20   

02 

CEVADOR METÁLICO, construído em aço inox 

com chapa nº14, sendo a mesa construída 

com chapa de 1/8, com rotor em madeira de 

lei medindo 1.20 m x 0,66 m x 0,34 m. 

Capacidade de 400 Kg / h. Motor elétrico de 

2 CV Monofásico. 

UND. 20   

03 

CARRINHO DE AÇO INOX, para transporte de 

massa de mandioca ralada. Dimensões: 

1,20m x 0,50m x 0,45m. 

UND. 20   

04 

PRENSSA INDUSTRIAL, com macaco 

hidráulico de 14 toneladas. Cantoneira de 2 ½ 

m X ¼ de espessura, caixote de maderia de lei 

com dimenssões 1,50m x 0,80m x 0,80m com 

engradado de madeira de lei com 2,50m de 

altura. 

UND. 20   

 

6. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7.REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. 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 

Folha: 60



 
 

 
 
 

jurídica de direito público ou privado, que ateste a boa e regular prestação dos serviços 

supracitados: 

7.1.1. 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 executou pelo menos 30% (trinta por cento) das 

quantidades das propostas de preços apresentadas na licitação;  

7.2. O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos julgar necessários 

para comprovar que já executou 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. 

7.3. A exigência do quantitativo mínimo justifica-se pelo melhor atendimento da vantagem para 

a Administração Pública, levando em consideração que o certame se destina ao atendimento 

de todo o território do Estado do Amazonas, possuindo assim dimensões geográficas 

continentais, implicando dizer que se faz necessário que o licitante, nos parâmetros 

estabelecidos no presente instrumento convocatório, demonstre substancial qualificação 

técnica e exequibilidade do objeto. (Acórdão 737/2012-Plenário, Relator: Marcos 

Bemquerer). 

7.4. 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, com a devida 

comprovação destes. 

7.5. 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. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

8.1.1. Emitir a Nota de Empenho em favor da empresa vencedora da licitação e assinar o Termo 

de Contrato relativo ao objeto desta licitação; 

8.1.2. 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; 

8.1.3. Aplicar as penalidades por descumprimento das regras estabelecidas neste Termo de 

Referência e no Termo de Contrato; 

8.1.4. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA, em tempo hábil, as informações 

eventualmente necessárias à execução do objeto; 
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8.1.5. Efetivar a liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; 

8.1.6. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

8.2. 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 dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Caberá a futura Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

constantes neste Termo de Referência;  

9.2. Iniciar a execução do objeto adjudicado, a partir do recebimento da Nota de Empenho e 

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

9.3. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação; 

9.4. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas; 

9.5. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 

boa técnica; 

9.6. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

9.7. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da ADS, no tocante à execução do objeto; 

9.8. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente à CONTRATANTE 

ou a seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou responsabilidade em razão 

da fiscalização ou do acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE; 

9.9. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais que encontrarem-se em 

desacordo com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência; 

9.10. Arcar com o ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas 

ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 

9.11. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a 

data de entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 
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9.12. 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; 

9.13. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda 

que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a 

terceiros. 

9.14. Os equipamentos que possuírem (catálogos de peças, manuais técnicos de operação e de 

manutenção e outros compêndios), deverão ser entregues com seus respectivos 

documentos, impressos completos e em português, com as normas de operação e de 

segurança dos equipamentos impressas, completas e em português e quando houver, com 

ferramentas especiais fabricadas ou projetadas pelo fornecedor, necessárias à rotina dos 

serviços, em qualquer componente instalado. 

9.1.5. O acondicionamento dos equipamentos deverá ser adequado para o despacho, cabendo 

total responsabilidade ao fornecedor do Lote 01 pela sua integridade até a finalização da 

entrega na região metropolitana de Manaus. 

9.1.6. Arcar com todos os custos logísticos concernentes à execução do objeto deste Termo de 

Referência; 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. 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; 

10.2. 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. 

 

11. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

11.1. 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. 
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11.2. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no 

parágrafo único do art. 1º 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) . 

11.3. 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. 

11.4. 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. 

 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O 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. 

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante 

atestar a execução do objeto do contrato. 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais. 

12.4. 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. 
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12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

12.6. 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. 

12.7. 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. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

12.8. 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. 

12.9. 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. 

12.10. 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. 

12.11. 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. 

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

aplicável. 

12.12.1. 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.  
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 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.  
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§ 1º A multa a que alude este artigo 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.  

13.2. 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: 

13.2.1. Advertência; 

13.2.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

13.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13.2.4. 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. 

13.2.5. As sanções previstas nos subitens 13.2.1. e 13.2.3 poderão ser aplicadas juntamente 

com a do subitem 13.2.2., devendo a defesa prévia do interessado, no processo, ser 

apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.2.6. As sanções previstas no subitem 13.2.3., 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. 

 

14. FONTE/ELEMENTO DE DESPESA 

Programa/Atividade Fonte Elemento de Despesa 
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ANEXO I 

DESENHOS TÉCNICOS – CAIXAS DE MELÍPONAS 20CM 

   

15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Este Termo de Referência fundamenta-se na Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 e 
legislação em vigor. 

Assinatura e carimbo do Solicitante Assinatura da Autoridade Competente 

Solicito aprovação do Termo de Referência 

Manaus - AM, _____ / _____ / 2022. 

 

 

 

___________________________________ 
Leandro Goes Pinto 

Diretor Técnico 
 

Aprovo o Termo de Referência nos termos da Lei. 

Manaus - AM, _____ / _____ / 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 
Michelle Macedo Bessa  

Presidente 

Folha: 67



 
 

 
 
 

   

ANEXO II 
DESENHOS TÉCNICOS – CAIXAS DE MELÍPONAS 26CM 

   

Folha: 68
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