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1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de insumos e produtos agropecuários para atender as demandas das unidades zootécnicas e agrícolas conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos participantes, estabelecidas neste
instrumento:

GRUPO 01 – INSUMOS E DEFENSIVOSGRUPO 01 – INSUMOS E DEFENSIVOS

ITEMITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃODESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃOIDENTIFICAÇÃO

CATMATCATMAT

UNIDADE DEUNIDADE DE

MEDIDAMEDIDA

QUANT.QUANT. VALOR ESTIMADOVALOR ESTIMADO

POR ITEMPOR ITEM

VALOR TOTALVALOR TOTAL

11 POSTE DE MADEIRA
comprimento 2,20 metros
diâmetro 10 a 15 cm.
eucalipto tratado.

427282 UND 2000 R$ 36,99 R$ 73.980,00

22 ARAME FARPADO, material
aço, bitola 16 bwg,
comprimento 500 m, peso
20,70 kg, diâmetro 1,60 mm,
carga ruptura 250 kgf,
distância entre farpas 125
mm, torção alternada,
tratamento superficial
galvanizado. ROLO DE 500
METROS

233027 UND. 50 R$ 327,06 R$ 16.353,00

33 GLIFOSATO, concentração
48% p/v, apresentação
concentrado solúvel, número
de referência química 1071-
83-6 .

379963 L 20 (frasco) R$ 32,67 R$ 653,40

44 H E R B I C I D A 2,4
dichlorophenoxy acetic acid
(2,4-D) 80,6 g/L, concentrado
solúvel.

381392 L 5 (galão) R$ 35,29 R$ 176,45



55 ATRAZINA , concentração 50%
p/v, apresentação suspensão
concentrada, número de
referência química CAS 93616-
39-8.

380360 L 10 (frasco) R$ 23,63 R$ 236,30

66 LÂMINA CORTE
roçadeira manual,
material: aço cromo
manganês, formato: 2
pontas, diâmetro furo
encaixe fixação: 20 mm,
diâmetro externo: 330
mm, espessura: 2,25
mm, tipo: costal
COMPATÍVEL COM A
MARCA STHILL,
MODELO FS220.

474466 UND. 10 R$ 21,14 R$ 211,40

77 BOBINA DE FIO, material nylon,
bitola 3,0mm, quadrado,
2,610kg, mínimo de 325metros,
aplicação roçadeira costal
motorizada - (un). referência
sthill ou similar. 

474469 UND. 20 (bobina) R$ 190,32 R$ 3.806,40

88 MANGUEIRA IRRIGACAO
POLIETILENO 1/2 Mangueira
para irrigação 1/2 plástica de
cor preta. Rolo com 100M.

297807 ROLO 20 (rolo) R$ 136,72 R$ 2.734,40

99 MANGUEIRA HIDRÁULICA , cor
preta, bitola 3/4 pol, material
polietileno, aplicação
irrigação. Rolo com 100M.

323366 ROLO 20 R$ 140,35 R$ 2.807,00

1010 SACO PARA SILAGEM de
propileno ou polietileno
virgem, espessura de 180 a
200 micras, capacidade 40 a
50 kg, com 100 cintas
plásticas. PACOTES COM 100
UNIDADES.

474512 PCT 5 R$ 113,33 R$ 566,65

1111 LONA PLÁSTICA, espessura
150 micra, largura 8 m,
comprimento 100 m, cor
preta, aplicação cobertura
proteção.

274018 M 10 (rolo) R$
1.447,32

R$ 14.473,20

1212 ARAME, material aço carbono,
tratamento superficial zincado,
bitola 17 x 15, aplicação
cerca, características
adicionais liso e ovalado. Rolo
de 1000 M.

234491 UND. 20 (rolo) R$ 514,14 R$ 10.282,80

1313 CALCÁRIO DOLOMITICO,
aspecto físico po, cor branca,
granulometria 100 per,
composição óxido de cálcio,
de magnesio e material
inerte., uso correção do solo.
SACOS DE 50 Kg.

237661 UND. 30 (saco) R$ 34,39 R$ 1.031,70

1414 CÂMARA DE AR para
carrinho de mão câmara
3.25/3.00-8

31305 UND. 30 R$ 77,64 R$ 2.329,20



1515 GRAMPO, material aço polido,
aplicação cerca arame,
tamanho 1 X 9. PACOTES DE
1 KG.

325265 Kg 100 (pacote) R$ 14,49 R$ 1.449,00

1616 CORDA trançada de 12 mm de
diâmetro, confeccionada com
três capas e alma centra l.
trançado externo de poliamida
com tratamento, trançado
intermediário e o alerta visual na
cor amarela em multifilamento
de polipropileno. traçado interno
em multifilamento de poliamida
e alma central sendo também a
poliamida. possui identificação nr
18.16,5 iso 1140 e 1990. rolo de
100m.

151061 M 4 (rolo) R$ 407,31 R$ 1.629,24

1717 S U L F O R A M I D A , classe
inseticida-formicida de
ingestão ( !.a.: sulforami~a, 3
g/ kg, ! 0,3%). (cas no: 4151-
50-2 . tipo de formulação: isca
granulada. apucaçao: indicado
para o controle de formigas
cortadeira s do gênero atta
marca de referência mirex - s,
ou similar ou de melhor
qualidade. validade de 80% do
prazo concedido pelo
fabricante. Embalagem de
500 gramas.

382562 UND. 50 (pacote) R$ 13,53 R$ 676,50

1818 ÓLEO DE NEEM INSETICIDA .
controle orgânico de pragas.
Composição/Material AZADIRA
CITINA - ÓLEO DE NEEM.
FRASCO 1 LITRO.

390315 UND. 10 (frasco) R$ 112,43 R$ 1.124,30

1919 Ferraduras com guarda-casco
de número 0 A 5, jogo com 4
unidades.

23272 PCT
10 R$ 33,17

R$ 331,70

2020 SUBSTRATO
AGRÍCOLA, Isento de
contaminação.
Características
adicionais: Produção de
Mudas Produção de
mudas hortaliças,
material a base de casca
de pinos e vermicolita.

SACOS DE 25 KG

468723
SACOS 20

R$ 24,00 R$ 480,00

2121 União interna para
mangueira jardim 1/2.

39217 UND. 200 R$ 5,57 R$ 1.114,00

                                                                                                                                     
                SUBTOTAL

R$ 136.446,64

GRUPO 02 - SEMENTES

ITEMITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃODESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃOIDENTIFICAÇÃO

CATMATCATMAT

UNIDADE DEUNIDADE DE

MEDIDAMEDIDA

QUANT.QUANT. VALOR MÁXIMOVALOR MÁXIMO

ACEITÁVEL PORACEITÁVEL POR

ITEMITEM

VALOR TOTALVALOR TOTAL



2222 SEMENTE, tipo leguminosa,
espécie alface americana.
embalagem 100 G

236442 LT. 30 R$ 32,27 R$ 968,10

2323 SEMENTE, tipo vitória,
aplicação plantação agrícola,
espécie 1 alface crespa . Lata,
pacote ou envelope de 100
gramas.

315379 LT. 30 R$ 120,77 R$ 3.623,10

24 SEMENTE, tipo cucurbitácea,
espécie abóbora. Embalagem
com 100 gramas.

237671 LT. 10 R$ 119,33 R$ 1.193,30

25 SEMENTE, tipo umbelífera,
espécie cenoura brasília com
embalagem com 100 gramas.

260805 LT. 30 R$ 120,32 R$ 3.609,60

26 SEMENTE, tipo
quenopodiácea, espécie
beterraba early wonder.
embalagem com 100 gramas.

237672 LT. 30 R$ 22,50 R$ 675,00

27 SEMENTE, tipo herbácea,
espécie coentro, classificação
apiaceae. Embalagens com
500 gramas.

264101 PCT. 100 R$ 20,69 R$ 2.069,00

28 SEMENTE, tipo graúda
portuguesa, espécie salsa, tipo
lisa. Embalagem com 100
gramas.

265141 PCT. 50 R$ 19,25 R$ 962,50

29 SEMENTE, espécie rúcula,
características adicionais nua ,
embalagem 100 gramas.

281354 PCT. 50 R$ 21,27 R$ 1.063,50

30 SEMENTE, tipo curcubitácea,
espécie pepino híbrido,
embalagem 100g.

246697 PCT. 50 R$ 110,54 R$ 5.527,00

31 SEMENTES, tipo gramínea,
espécie milho híbrido.
Embalagem com 20 kg cada.

234826 saco 5 R$ 534,61 R$ 2.673,05

32 SEMENTE, tipo gramínea,
espécie sorgo híbrido para
produção de silagem.
Embalagem com 10kg.

253026
Saco

R$ 200,65 R$ 1.003,25

33 SEMENTE, Panicum maximum
cv. mombaça, com grau de
pureza mínimo de 60% e
poder de germinação mínimo
de 70% saco com peso 10 a
20 kg com validade mínima de
10 meses a partir da data de
entrega.

411137 Saco 40 R$ 399,29 R$ 15.971,60

3434 SEMENTE, gramínea, capim
Tanzânia semente – capim
Tanzânia (nome científico:
Panicum maximum)
(germinação mínima 40% e
pureza mínima 60%), saco
com 10 kg.

388597 Saco 40 R$ 334,43 R$ 13.377,20



                                                                                                                                     
                  SUBTOTAL

R$ 52.716,20

GRUPO 03 - FERRAMENTASGRUPO 03 - FERRAMENTAS
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35 ENXADA, material aço alto
carbono 1070, largura 30 cm,
material cabo de madeira,
comprimento cabo madeira,
comprimento cabo 180 cm.

436575 UND. 60 R$ 36,73 R$ 2.203,80

36 FOICE, material aço,
comprimento lâmina 40,
comprimento cabo 1,50m.

254984 UND. 30 R$ 28,94 R$ 868,20

37 PÁ, material cabo madeira,
aplicação construção civil,
material aço, formato
quadrada, tamanho 290 x 250
mm, comprimento cabo 1,30
m

249585 UND. 30 R$ 40,38 R$ 1.211,40

38 FORCADO, aço sae 1045/60
ou 1070, 210 a 280 mm, 177
mm, 16 dentes

396872 UND. 10 R$ 33,78 R$ 337,80

39 CAVADEIRA ARTICULADA,
cavadeira articulada com cabo
de madeira de 1,50 metros

150415 UND. 10 R$ 112,48 R$ 1.124,80

40 PICARETA, picareta com cabo
de madeira de 90 cm

39586 UND. 10 R$ 85,87 R$ 858,70

41 CARRINHO MÃO, carrinho de
mao de uma roda -
movimentac nome

52698 UND. 5 R$ 204,40 R$ 1.022,00

42 SERROTE PARA PODA 12 A
14”, lâmina em aço carbono e
cabo de madeira, 6 dentes por
polegada, proteção plástica
para os dentes, dentes
travados com dupla afiação.

214060 UND. 20 R$ 79,29 R$ 1.585,80

                                                                                                                                     
                   SUBTOTAL

R$ 9.212,50

GRUPO 04 - EQUIPAMENTOSGRUPO 04 - EQUIPAMENTOS
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43 PULVERIZADOR COSTAL
MANUAL, material tanque
polietileno, capacidade tanque
20 l, peso bruto máximo 31,50
kg, aplicação pulverização de
gases e líquidos

231314 UND. 10 R$ 150,67 R$ 1.506,70



44 TRENA, material fibra vidro,
comprimento 50 m,
características adicionais
estojo anatômico com
manivela dobrável

234033 UND. 10 R$ 44,33 R$ 443,30

45 MICROASPERSOR
COMPLETO, constituído de
cabeça com bailarina, haste
de 40 cm, microtubo de 1
metro e conector inicial. Vazão
variável de 40 a 120 L/h.

453329 UND. 2.000 R$ 4,76 R$ 9.520,00

46 VESTUÁRIO EPI-KIT – para
manuseio de Agrotóxico, -
Conjunto para aplicação de
agrotóxico, Epi Agrícola.
Componentes: Bone Arabe,
Viseira, Blusão, Calça e
Avental.

260449 KIT 5 KITS R$ 60,36 R$ 301,80

47 KIT DE SEGURANÇA PARA
OPERADOR DE ROÇADEIRA
LATERAL; contendo protetor
facial em tela de nylon e
protetor auricular de 14db;
avental em raspa de couro ou
couro sintético, medindo 1,10
cm de altura x 0,70cm de
largura; luva modelo florestal
(couro e nylon); par de
perneiras em couro sintético
mfa.

445985 KIT 5 KITS R$ 162,57 R$ 812,85

48 GARRAFA TÉRMICA, material
plástico, características
adicionais sem torneira com
tampa rosqueável, capacidade
5 litros.

238455 UND. 30 R$ 31,68 R$ 950,40

49 TESOURA PODA, material
lâmina aço sae 1.060,
comprimento cabo 21,50 cm,
tipo uso para cerca viva,
aplicação jardinagem, material
cabo madeira, peso 730 g

247784 UND. 5 R$ 22,17 R$ 110,85

50 COMEDOURO AVE, tipo
tubular, material plástico
galvanizado, capacidade 20
kg

250022 UND. 10 R$ 50,10 R$ 501,00

51 BEBEDOURO PARA
BOVINOS em concreto pré-
moldado. Apresentação:
retangular, capacidade
mínima de 200 litros, com
altura entre 0,5 e 1,0 m, com
protetor para boia

151062 UND. 10 R$36,91 R$ 369,10

52 FERRAMENTA DE ARAMAR
PARA ESTICAR ARAME,
cerca e curral. Constituída por
três partes: Conjunto 1:
alavanca constituída em metal
medido aproximadamente
750mm e 30mm de diâmetro
onde são fixados três
ganchos.

81698 UND. 5 R$ 167,94 R$ 839,70



53 ESTICADOR CATRACA PARA
ARAME LISO: eixo central de
16mm; acabamento
galvanizado; chave de
acionamento de 3/4" ou
19mm; com DUAS rosetas
para melhor travamento

47368 UND. 400 R$ 8,25 R$ 3.300,00

54 LUVA DE SEGURANÇA ,
couro, tipo vaqueta, para
cobertura de luva isolante
NR10

120936 PAR 100 (PAR) R$ 31,31 R$ 3.131,00

55 SELA DE MONTARIA
ANIMAL, Sela Hípica
fabricada em couro, também
conhecida como sela hípica.
Armação em vibra de vidro
altamente resistente e
ferragens em aço inox, não
enferrujam.

66940 UND. 5 R$ 1.599,67 R$ 7.998,35

56 CABRESTO DE NYLON para
cavalo Confeccionado em fita
de nylon ou couro de alta
resistência

222499 UND. 10 R$ 73,30 R$ 733,00

57 Kit de Segurança TAMANHO
G para Operador de
Motosserra

328706 KIT 5 KITS R$ 365,67 R$ 1.828,35

SUBTOTALSUBTOTAL R$ 32.346.40R$ 32.346.40

TOTAL GERALTOTAL GERAL R$ 230.721,74R$ 230.721,74

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante
de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal;

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço;

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados
como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto nº
8.538, de 2015;

  

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Os insumos e produtos agropecuários servirão para compor o quadro de produtos que a Coordenação das Unidades Educativas
de Campo(CUEC) necessita para manter suas atividades funcionando da melhor forma possível, visando sempre melhorar o
atendimento aos alunos, docentes e comunidade externa.  Este último na modalidade da pesquisa e extensão. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Trata-se de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 10.520 de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do termo de contrato/recebimento da nota de
empenho, em remessa parcelada, no horário de 08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte
endereço: Avenida Júlio José Rodrigues, s/n, bairro Clerolândia, CEP: 45.700-000, Itapetinga-BA.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação à Contratada, às suas custas,



sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação:

4.4.1 na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. São obrigações do Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações
constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para
que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão ou servidor especialmente
designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
edital e seus anexos.

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

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade:

6.1.1.1 o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de
assistência técnica autorizada.

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou
defeitos;

6.1.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. ADA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela
nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO



9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
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.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto,
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.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

10.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.2.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.2.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.2.3 fraudar na execução do contrato;

10.2.4 comportar-se de modo inidôneo;

10.2.5 cometer fraude fiscal;

10.2.6 não mantiver a proposta.

10.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.3.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Contratante;

10.3.2 multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto:

10.3.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de
forma proporcional à obrigação inadimplida.

10.3.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.3.5 impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;

10.3.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784, de
1999;

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como, o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

O presente Termo de Referência foi elaborado pela Coordenação de Unidades Educativas de Campo (CUEC),  estando em
consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração, e integra o
processo administrativo.
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	TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2021 (Processo Administrativo n.° 23331.250666.2020-12)
	1. DO OBJETO
	1.1. Aquisição de insumos e produtos agropecuários para atender as demandas das unidades zootécnicas e agrícolas conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos participantes, estabelecidas neste instrumento:
	GRUPO 01 – INSUMOS E DEFENSIVOS
	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	IDENTIFICAÇÃO CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR ESTIMADO POR ITEM
	VALOR TOTAL
	1
	POSTE DE MADEIRA comprimento 2,20 metros diâmetro 10 a 15 cm. eucalipto tratado.
	427282
	UND
	2000
	R$ 36,99
	R$ 73.980,00
	2
	ARAME FARPADO, material aço, bitola 16 bwg, comprimento 500 m, peso 20,70 kg, diâmetro 1,60 mm, carga ruptura 250 kgf, distância entre farpas 125 mm, torção alternada, tratamento superficial galvanizado. ROLO DE 500 METROS
	233027
	UND.
	50
	R$ 327,06
	R$ 16.353,00
	3
	GLIFOSATO, concentração 48% p/v, apresentação concentrado solúvel, número de referência química 1071-83-6 .
	379963
	L
	20 (frasco)
	R$ 32,67
	R$ 653,40
	4
	HERBICIDA 2,4 dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) 80,6 g/L, concentrado solúvel.
	381392
	L
	5 (galão)
	R$ 35,29
	R$ 176,45
	5
	ATRAZINA , concentração 50% p/v, apresentação suspensão concentrada, número de referência química CAS 93616-39-8.
	380360
	L
	10 (frasco)
	R$ 23,63
	R$ 236,30
	6
	LÂMINA CORTE roçadeira manual, material: aço cromo manganês, formato: 2 pontas, diâmetro furo encaixe fixação: 20 mm, diâmetro externo: 330 mm, espessura: 2,25 mm, tipo: costal COMPATÍVEL COM A MARCA STHILL, MODELO FS220.
	474466
	UND.
	10
	R$ 21,14
	R$ 211,40
	7
	BOBINA DE FIO, material nylon, bitola 3,0mm, quadrado, 2,610kg, mínimo de 325metros, aplicação roçadeira costal motorizada - (un). referência sthill ou similar.
	474469
	UND.
	20 (bobina)
	R$ 190,32
	R$ 3.806,40
	8
	MANGUEIRA IRRIGACAO POLIETILENO 1/2 Mangueira para irrigação 1/2 plástica de cor preta. Rolo com 100M.
	297807
	ROLO
	20 (rolo)
	R$ 136,72
	R$ 2.734,40
	9
	MANGUEIRA HIDRÁULICA , cor preta, bitola 3/4 pol, material polietileno, aplicação irrigação. Rolo com 100M.
	323366
	ROLO
	20
	R$ 140,35
	R$ 2.807,00
	10
	SACO PARA SILAGEM de propileno ou polietileno virgem, espessura de 180 a 200 micras, capacidade 40 a 50 kg, com 100 cintas plásticas. PACOTES COM 100 UNIDADES.
	474512
	PCT
	5
	R$ 113,33
	R$ 566,65
	11
	LONA PLÁSTICA, espessura 150 micra, largura 8 m, comprimento 100 m, cor preta, aplicação cobertura proteção.
	274018
	M
	10 (rolo)
	R$ 1.447,32
	R$ 14.473,20
	12
	ARAME, material aço carbono, tratamento superficial zincado, bitola 17 x 15, aplicação cerca, características adicionais liso e ovalado. Rolo de 1000 M.
	234491
	UND.
	20 (rolo)
	R$ 514,14
	R$ 10.282,80
	13
	CALCÁRIO DOLOMITICO, aspecto físico po, cor branca, granulometria 100 per, composição óxido de cálcio, de magnesio e material inerte., uso correção do solo. SACOS DE 50 Kg.
	237661
	UND.
	30 (saco)
	R$ 34,39
	R$ 1.031,70
	14
	CÂMARA DE AR para carrinho de mão câmara 3.25/3.00-8
	31305
	UND.
	30
	R$ 77,64
	R$ 2.329,20
	15
	GRAMPO, material aço polido, aplicação cerca arame, tamanho 1 X 9. PACOTES DE 1 KG.
	325265
	Kg
	100 (pacote)
	R$ 14,49
	R$ 1.449,00
	16
	CORDA trançada de 12 mm de diâmetro, confeccionada com três capas e alma centra l. trançado externo de poliamida com tratamento, trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropileno. traçado interno em multifilamento de poliamida e alma central sendo também a poliamida. possui identificação nr 18.16,5 iso 1140 e 1990. rolo de 100m.
	151061
	M
	4 (rolo)
	R$ 407,31
	R$ 1.629,24
	17
	SULFORAMIDA, classe inseticida-formicida de ingestão ( !.a.: sulforami~a, 3 g/ kg, ! 0,3%). (cas no: 4151-50-2 . tipo de formulação: isca granulada. apucaçao: indicado para o controle de formigas cortadeira s do gênero atta marca de referência mirex - s, ou similar ou de melhor qualidade. validade de 80% do prazo concedido pelo fabricante. Embalagem de 500 gramas.
	382562
	UND.
	50 (pacote)
	R$ 13,53
	R$ 676,50
	18
	ÓLEO DE NEEM INSETICIDA. controle orgânico de pragas. Composição/Material AZADIRA CITINA - ÓLEO DE NEEM. FRASCO 1 LITRO.
	390315
	UND.
	10 (frasco)
	R$ 112,43
	R$ 1.124,30
	19
	Ferraduras com guarda-casco de número 0 A 5, jogo com 4 unidades.
	23272
	PCT
	R$ 331,70
	20
	SUBSTRATO AGRÍCOLA, Isento de contaminação. Características adicionais: Produção de Mudas Produção de mudas hortaliças, material a base de casca de pinos e vermicolita.
	R$ 24,00
	R$ 480,00
	SACOS
	20
	468723
	SACOS DE 25 KG
	21
	União interna para mangueira jardim 1/2.
	39217
	UND.
	200
	R$ 5,57
	R$ 1.114,00
	SUBTOTAL
	R$ 136.446,64
	GRUPO 02 - SEMENTES
	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	IDENTIFICAÇÃO CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL POR ITEM
	VALOR TOTAL
	22
	SEMENTE, tipo leguminosa, espécie alface americana. embalagem 100 G
	236442
	LT.
	30
	R$ 32,27
	R$ 968,10
	23
	SEMENTE, tipo vitória, aplicação plantação agrícola, espécie 1 alface crespa . Lata, pacote ou envelope de 100 gramas.
	315379
	LT.
	30
	R$ 120,77
	R$ 3.623,10
	24
	SEMENTE, tipo cucurbitácea, espécie abóbora. Embalagem com 100 gramas.
	237671
	LT.
	10
	R$ 119,33
	R$ 1.193,30
	25
	SEMENTE, tipo umbelífera, espécie cenoura brasília com embalagem com 100 gramas.
	260805
	LT.
	30
	R$ 120,32
	R$ 3.609,60
	26
	SEMENTE, tipo quenopodiácea, espécie beterraba early wonder. embalagem com 100 gramas.
	237672
	LT.
	30
	R$ 22,50
	R$ 675,00
	27
	SEMENTE, tipo herbácea, espécie coentro, classificação apiaceae. Embalagens com 500 gramas.
	264101
	PCT.
	100
	R$ 20,69
	R$ 2.069,00
	28
	SEMENTE, tipo graúda portuguesa, espécie salsa, tipo lisa. Embalagem com 100 gramas.
	265141
	PCT.
	50
	R$ 19,25
	R$ 962,50
	29
	SEMENTE, espécie rúcula, características adicionais nua , embalagem 100 gramas.
	281354
	PCT.
	50
	R$ 21,27
	R$ 1.063,50
	30
	SEMENTE, tipo curcubitácea, espécie pepino híbrido, embalagem 100g.
	246697
	PCT.
	50
	R$ 110,54
	R$ 5.527,00
	31
	SEMENTES, tipo gramínea, espécie milho híbrido. Embalagem com 20 kg cada.
	234826
	saco
	5
	R$ 534,61
	R$ 2.673,05
	32
	SEMENTE, tipo gramínea, espécie sorgo híbrido para produção de silagem. Embalagem com 10kg.
	253026
	R$ 200,65
	R$ 1.003,25
	33
	SEMENTE, Panicum maximum cv. mombaça, com grau de pureza mínimo de 60% e poder de germinação mínimo de 70% saco com peso 10 a 20 kg com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega.
	411137
	Saco
	40
	R$ 399,29
	R$ 15.971,60
	34
	SEMENTE, gramínea, capim Tanzânia semente – capim Tanzânia (nome científico: Panicum maximum) (germinação mínima 40% e pureza mínima 60%), saco com 10 kg.
	388597
	Saco
	40
	R$ 334,43
	R$ 13.377,20
	SUBTOTAL
	R$ 52.716,20
	GRUPO 03 - FERRAMENTAS
	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	IDENTIFICAÇÃO CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL POR ITEM
	VALOR TOTAL
	35
	ENXADA, material aço alto carbono 1070, largura 30 cm, material cabo de madeira, comprimento cabo madeira, comprimento cabo 180 cm.
	436575
	UND.
	60
	R$ 36,73
	R$ 2.203,80
	36
	FOICE, material aço, comprimento lâmina 40, comprimento cabo 1,50m.
	254984
	UND.
	30
	R$ 28,94
	R$ 868,20
	37
	PÁ, material cabo madeira, aplicação construção civil, material aço, formato quadrada, tamanho 290 x 250 mm, comprimento cabo 1,30 m
	249585
	UND.
	30
	R$ 40,38
	R$ 1.211,40
	38
	FORCADO, aço sae 1045/60 ou 1070, 210 a 280 mm, 177 mm, 16 dentes
	396872
	UND.
	10
	R$ 33,78
	R$ 337,80
	39
	CAVADEIRA ARTICULADA, cavadeira articulada com cabo de madeira de 1,50 metros
	150415
	UND.
	10
	R$ 112,48
	R$ 1.124,80
	40
	PICARETA, picareta com cabo de madeira de 90 cm
	39586
	UND.
	10
	R$ 85,87
	R$ 858,70
	41
	CARRINHO MÃO, carrinho de mao de uma roda - movimentac nome
	52698
	UND.
	5
	R$ 204,40
	R$ 1.022,00
	42
	SERROTE PARA PODA 12 A 14”, lâmina em aço carbono e cabo de madeira, 6 dentes por polegada, proteção plástica para os dentes, dentes travados com dupla afiação.
	214060
	UND.
	20
	R$ 79,29
	R$ 1.585,80
	SUBTOTAL
	R$ 9.212,50
	GRUPO 04 - EQUIPAMENTOS
	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	IDENTIFICAÇÃO CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL POR ITEM
	VALOR TOTAL
	43
	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, material tanque polietileno, capacidade tanque 20 l, peso bruto máximo 31,50 kg, aplicação pulverização de gases e líquidos
	231314
	UND.
	10
	R$ 150,67
	R$ 1.506,70
	44
	TRENA, material fibra vidro, comprimento 50 m, características adicionais estojo anatômico com manivela dobrável
	234033
	UND.
	10
	R$ 44,33
	R$ 443,30
	45
	MICROASPERSOR COMPLETO, constituído de cabeça com bailarina, haste de 40 cm, microtubo de 1 metro e conector inicial. Vazão variável de 40 a 120 L/h.
	453329
	UND.
	2.000
	R$ 4,76
	R$ 9.520,00
	46
	VESTUÁRIO EPI-KIT – para manuseio de Agrotóxico, - Conjunto para aplicação de agrotóxico, Epi Agrícola. Componentes: Bone Arabe, Viseira, Blusão, Calça e Avental.
	260449
	KIT
	5 KITS
	R$ 60,36
	R$ 301,80
	47
	KIT DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA LATERAL; contendo protetor facial em tela de nylon e protetor auricular de 14db; avental em raspa de couro ou couro sintético, medindo 1,10 cm de altura x 0,70cm de largura; luva modelo florestal (couro e nylon); par de perneiras em couro sintético mfa.
	445985
	KIT
	5 KITS
	R$ 162,57
	R$ 812,85
	48
	GARRAFA TÉRMICA, material plástico, características adicionais sem torneira com tampa rosqueável, capacidade 5 litros.
	238455
	UND.
	30
	R$ 31,68
	R$ 950,40
	49
	TESOURA PODA, material lâmina aço sae 1.060, comprimento cabo 21,50 cm, tipo uso para cerca viva, aplicação jardinagem, material cabo madeira, peso 730 g
	247784
	UND.
	5
	R$ 22,17
	R$ 110,85
	50
	COMEDOURO AVE, tipo tubular, material plástico galvanizado, capacidade 20 kg
	250022
	UND.
	10
	R$ 50,10
	R$ 501,00
	51
	BEBEDOURO PARA BOVINOS em concreto pré-moldado. Apresentação: retangular, capacidade mínima de 200 litros, com altura entre 0,5 e 1,0 m, com protetor para boia
	151062
	UND.
	10
	R$36,91
	R$ 369,10
	52
	FERRAMENTA DE ARAMAR PARA ESTICAR ARAME, cerca e curral. Constituída por três partes: Conjunto 1: alavanca constituída em metal medido aproximadamente 750mm e 30mm de diâmetro onde são fixados três ganchos.
	81698
	UND.
	5
	R$ 167,94
	R$ 839,70
	53
	ESTICADOR CATRACA PARA ARAME LISO: eixo central de 16mm; acabamento galvanizado; chave de acionamento de 3/4" ou 19mm; com DUAS rosetas para melhor travamento
	47368
	UND.
	400
	R$ 8,25
	R$ 3.300,00
	54
	LUVA DE SEGURANÇA, couro, tipo vaqueta, para cobertura de luva isolante NR10
	120936
	PAR
	100 (PAR)
	R$ 31,31
	R$ 3.131,00
	55
	SELA DE MONTARIA ANIMAL, Sela Hípica fabricada em couro, também conhecida como sela hípica. Armação em vibra de vidro altamente resistente e ferragens em aço inox, não enferrujam.
	66940
	UND.
	5
	R$ 1.599,67
	R$ 7.998,35
	56
	CABRESTO DE NYLON para cavalo Confeccionado em fita de nylon ou couro de alta resistência
	222499
	UND.
	10
	R$ 73,30
	R$ 733,00
	57
	Kit de Segurança TAMANHO G para Operador de Motosserra
	328706
	KIT
	5 KITS
	R$ 365,67
	R$ 1.828,35
	SUBTOTAL
	R$ 32.346.40
	TOTAL GERAL
	R$ 230.721,74
	1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal;
	1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço;
	1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto nº 8.538, de 2015;
	2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
	2.1. Os insumos e produtos agropecuários servirão para compor o quadro de produtos que a Coordenação das Unidades Educativas de Campo(CUEC) necessita para manter suas atividades funcionando da melhor forma possível, visando sempre melhorar o atendimento aos alunos, docentes e comunidade externa.  Este último na modalidade da pesquisa e extensão.
	3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
	3.1. Trata-se de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 10.520 de 2002.
	4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
	4.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do termo de contrato/recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no horário de 08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00, de segunda-feira a sexta-feira, no seguinte endereço: Avenida Júlio José Rodrigues, s/n, bairro Clerolândia, CEP: 45.700-000, Itapetinga-BA.
	4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
	4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação:
	4.4.1 na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
	4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
	5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
	5.1. São obrigações do Contratante:
	5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
	5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
	5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
	5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado;
	5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.
	5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
	6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
	6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade:
	6.1.1.1 o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
	6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
	6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
	6.1.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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