
 

  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1- ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO TÉCNICO DO OBJETO: 

 

Este Termo de Referência tem por objeto a “Aquisição de equipamentos tipo material 

permanente para implantação da Padaria Escola na Secretaria Municipal de Assistência 

Social do Município de Jaciara/MT”. 

 

2- JUSTIFICATIVA:  

 

2.1- A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, procurando investir na 

qualificação profissional e diminuir o desemprego que assola a população, está implantando o 

Projeto Padaria Escola, que vai fornecer cursos gratuitos de panificação e confeitaria. O 

objetivo do curso é que os alunos tenham uma qualificação profissional e que os mesmos 

desenvolvam habilidades e capacidades técnicas específicas que lhes permitam ter um maior 

desempenho com grande êxito, adquirindo melhores resultados para serem inseridos no 

mercado de trabalho. O curso de panificação e confeitaria também será utilizado para 

proporcionar às pessoas que trabalham em suas casas a oportunidade de se tornarem 

investidores autônomos.  

 

3- OBSERVAÇÕES: 

 

3.1- O fornecimento dos equipamentos mencionados na descrição dos itens, bem como o 

transporte até a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de Jaciara e 

de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

 

4-DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

4.1-Fornecimento de todos os equipamentos sendo eles novos, e atendendo as especificações 

mencionadas na planilha abaixo. 
 

5- DESCRIÇÃO DOS ITENS: 

  

Item Descrição 
Cód. 

TCE/MT 
Qtd Valor Unit. Valor Total 

1 

AMASSADEIRA ESPIRAL, VOLTAGEM 

110/220, MONOF., 1 VELOCIDADE 

CAPACIDADE 25KG, INOX X/NR12  

130316-3 1 R$ 7.837,00 R$ 7.837,00 

2 
MODELADORA DE PÃO MPS 350 VOLTAGEM  

110/220V 
134475-7 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

3 
 DIVISOR DE MASSA COM PEDESTAL 

CARENAGEM EPOXI DV30/1 
165340-7 1 R$ 1.989,00 R$ 1.989,00 

4 
ARMARIO PARA CRESCIMENTO COM 20 

ESTEIRAS 
98050-1 2 R$ 1.485,00 R$ 2.970,00 

5 
EXPOSITOR POLAR 3 PORTAS  PARA 

FRIOS/LATICINIOS 110/220 V 
403028-1 1 R$ 6.1740,00 R$ 6.174,00 

6 
FORNO DE NO MINIMO 8 ESTEIRAS À GÁS 

110/220V 
28620-6 1 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 

7 
MAQUINA PIPOQUEIRA ELÉTRICA DE 

INOX, 1000W, 110/ 220V 
00013955 1 R$ 1.930,00 R$ 1.930,00 



 

  

8 
MAQUINA CREPEIRA ELÉTRICA 12 

CAVIDADES 110/220V 
00011540 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

9 MAQUINA DE ALGODÃO DOCE 238071-4 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

VALOR TOTAL R$ 32.000,00 

  

Valor total estimado para aquisição dos equipamentos para o Projeto Padaria Escola e 

de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais.)  

 

6- CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.1- Local de entrega dos equipamentos: Município de Jaciara – MT 

 

6.2- Prazo de entrega: 35 (trinta e cinco)dias a partir da Emissão da Ordem de Serviço. 

 

6.3- Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

 

7- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

7.1- Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição; 

 

7.2- A CONTRATADA  fica  obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento 

contratual; 

 

7.3- A CONTRATADA fica responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

7.4- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares 

ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 

unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do 

recebimento do objeto ora contratado; 

 

7.5- A CONTRATADA fica  responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

 

7.6 A CONTRATADA  responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes 

aos serviços objeto deste Contrato; 

 

7.7 A CONTRATADA  fica obrigada a manter durante toda a execução da ordem de serviço, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualidade exigidas na licitação. 

 

8- OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

8.1- Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

 



 

  

8.2- Efetuar o Pagamento à Contratada; 

 

8.3- Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

quando for o caso; 

 

8.4- Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

 

8.5- Documentar as ocorrências havidas; 

 

8.6- Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação; 

 

8.7- Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

 

9- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à da(s) 

seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

 

01.10.03.08.244.0032.1216.0000.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamento/Material 

Permanente para o Programa de Atenção Integral a Família/PAIF – CRAS 

 

10- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

10.1- Será fiscal do contrato a Srª. LORAINY LEONEL CAMARGO, designada como 

FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da 

Portaria Nº 080/2018, de 23 de fevereiro de 2018, à qual competirá dirimir todas as 

ocorrências havidas durante a execução da prestação dos serviços. 

11- VIGÊNCIA 

 

11.1- A vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 

 

Jaciara-MT, 27 de abril de 2018. 

 

 

 

 

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania 

 

 


