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Estado de Roraima 
Prefeitura Municipal de Normandia 

"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros" 

ANEXO 01- TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

AQUISIÇÃO DE BENS(Trator) 

1.1. OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas 

1.2. 
PROPONENTE/CONVENENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 
RUA MANOEL AMANCIO N°3 CENTRO 
CNPJ 04.056.222/0001-87 
NORMANDIA / RORAIMA 
CEP 69355-000 

1.3. INTERVENIENTE: NÃO SE APLICA 

1.4. JUSTIFICATIVA: O município de Normandia, localizado no nordeste do estado 
de Roraima, com uma população de 8.940 habitantes (Censo IBGE 2010), tem 
sua base econômica na agricultura. No caso específico das comunidades 
indígenas, essas características de agricultura familiar, ainda são 
rudimentares, justamente por não disporem de mecanismos necessários ao 
preparo do solo. Conforme citado, a carência de máquinas e equipamentos 
adequados às necessidades das unidades familiares de produção vem 
retardando a adoção de sistemas mais racionais de implantação de culturas. 
Não obstante a Prefeitura Municipal de Normandia não dispõe de máquinas e 
equipamentos agrícolas suficientes para apoiar de maneira satisfatória os 
agricultores familiares e indígenas do município. Esta proposta possibilitará a 
Prefeitura de Normandia implementar uma política de apoio ao pequeno 
agricultor familiar indígena no desenvolvimento da agricultura local 
respeitando o meio ambiente e promovendo alternativas de produção e 
ajudando uma população de 1.000 famílias indígenas distribuídas em 
comunidades indígenas tais como Jacarezinho, Santa Cruz, Lameiro, 
Macacado e tantas outras existentes no Município de Normandia . Vale 
ressaltar que encontra-se em execução o Convênio SAIFI N2 816522 com o 

MAPA, cujo objeto é a aquisição de implementos compatíveis com trator objeto 

CNPJ N. 04.056.222/0001-87 
Rua Manoel Amâncio N. 03— Centro — Normandia — RR 

Cep: 69.355-000 
Fone/Fax: 95 (xx) 3262- 1110 



• 

• 



Estado de Roraima 
Prefeitura Municipal de Normandia 

"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros" 

desta proposta. O trator a ser adquiridos, utilizado com os impldmentos já 
existentes juntamente com os que serão adquiridos, auxiliara os indígenas na 
abertura de roças comunitárias, ara ção e adubação para plantio, por 
exemplo, de mandioca, milho e melancia, possibilitando que essas 
comunidades substituam a cultura manual pela cultura mecanizada, 
melhorando a produtividade e garantindo a segurança alimentas dos 
indígenas 

1'5' OBJETIVOS: Incrementar o setor produtivo e melhorar a qualidade das 
famílias da produtoras da agricultura familiar, aumentando a produção e 
gerando mais renda as estes produtores do município, e beneficiando 
diretamente mais de 200 famílias, portanto, opta-se por realizar a presente 
aquisição desse Trator Agrícola e que será usado em forma de parceria com a 
classe produtora das comunidades indígenas e a classe de pequenos 
produtores no entorno da sede de Normandia, que produzem diversos 
produtos hortifrutigranjeiros e destacando a melancia, como principal 
produto, e com destaque ao município como o maior produtor de melancia do 
estado de Roraima. 

16' BENEFICIÁRIOS: Classe Produtora da agricultura familiar, pequenos e médios 
produtores indígenas e não indígenas. 

1' 7' LOCALIZAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS: 

Sede do Município de Normandia/Secretaria Municipal de Agricultura. 

1.8. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Produtores situados na área rural do município, no 
entorno da sede de e em comunidades indígenas produtoras de mandiocultura, 
melancia e de hortifrutigranjeiros. 

1' 9" PARCERIAS; Não se Aplica. 

1.10 PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 meses. 
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3.1. 

Melhorar a qualidade vida das famílias produtoras normandienses, gerar 
renda para as famílias beneficiadas, atrair mais investimentos para o 
município e agregar valores aos produtos. 

AQUISIÇÃO DE BEM/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: 

Trator agMyla de pneus; tração 4 x 
com motor de até 02 cilindros, 
refrigerado a ar, com no mínimo de 
30CV de potência, caixa de câmbio de 
no mínimo 06 marchas a frente e 02 a 
ré, Capacidade de levante hidráulico de 
no minitno-650kg, di NO° hidroátática 

UN 01 100.500,00 100.500,00 
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ADMINISTRAÇÃO E GUARDA DOS EQUIPAMENTOS: Os Equipamentos serão 
guardados no Prédio da Secretaria de Agricultura, onde também serão feita a sua 
manutenção. 

30/01/2018 

A Prefeitura de Normandia cadastrará os produtores que serão beneficiados e através da 
Secretaria Municipal de Agricultura fará o acompanhamento dos beneficiados fazendo a 
aferição dos equipamentos e sua manutenção e guarda. 
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Concedente 

Proponente 

TOTAL GERAL 
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500.00 o 500,00 

100.500,00 

7.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Nome: João da Silva Carneiro Filho 

Função/Cargo: Secretário Municipal 

Órgão: Prefeitura Municipal de Normandia 

Endereço: Rua Manoel Amâncio, n° 3 Centro Normandia RR 

Fone: 95 991292299 e-mail: município.normcmdia.convenios@gmaiLcom 

7.2. 
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Nome: João da Silva Carneiro Filho 

Função/Cargo: Secretário Municipal 

Órgão: Prefeitura Municipal de Normandia 

Endereço: Rua Manoel Amâncio, n° 3 Centro Normandia RR 

Fone: 95 991292299 e-mail: município.normandia.convenios@gmaiLcom 

Normandia/RR, 17 de maio de 2017. 
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