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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR 
RURAL, EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 4 VIAS AUTOCOPIATIVO E CAPAS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, 
DESTINADAS AO SETOR DE BLOCO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

 
JUSTIFICATIVA: Considerando convênio desde 2001 entre a Prefeitura Municipal de Canoinhas e a Secretaria da 
Fazenda, é de responsabilidade da Prefeitura, sobretudo da Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Turismo, a emissão de nota de Produtor Rural. Importante salientar a necessidade desta Secretaria 
poder realizar pedidos de compra de notas logo no início do ano visto se tratar de um período intenso par a agricultura, de 
forma que a demanda por emissão de notas aumenta e se faz de extrema necessidade para os produtores. Considerando 
que no ano de 2021 foram emitidas cerca de 66.000 notas de produtor rural, solicita-se a licitação de 72.600 notas para 
o próximo ano e ainda, 20.000 capas de bloco de produtor rural (considerando a utilização destas no presente ano, mantem-
se a mesma quantidade solicitada anteriormente). 

 

1.2 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

ITEM 01 
 

Notas de Produtor Rural, conforme descrições a seguir e modelo constante em anexo: 
 

2 – TAMANHO 

2.1 – Altura total, de serrilha a serrilha: 215 mm; 
2.2 – Largura total, incluindo remalinas: 240 mm; 
2.3 - Largura total da nota, desconsiderando as remalinas: 215 mm, ou seja, de micro -serrilhas a micro-serrilhas. 

 

3 – SERRILHAS E MICRO-SERRILHAS 

3.1 – As remalinas deverão possuir em ambos os lados da nota, micro-serrilhas para extração das mesmas. 
3.2 - O formulário das notas deverá possuir serrilhas horizontais para destaque das notas. 
3.3 – O canhoto (aviso de recebimento dos produtos descritos na nota), que deverão ser impressos no rodapé da nota 
fiscal, deverão possuir micro-serrilha para destaque do mesmo. 

 

4 – AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO EM QUATRO VIAS, 
SENDO: 

- Primeira via - destinatário – na cor branca; 
- Segunda via – USEFI – na cor amarela; 
- Terceira via – fisco – na cor verde; 
- Quarta via – bloco – na cor branca. 

 

5 – OS JOGOS DE NOTAS DEVEM SER NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, DANDO CONTINUIDADE À 
NUMERAÇÃO DOS BLOCOS JÁ EXISTENTES NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR RURAL DA PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. 

 
QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 MESES: 72.600 (setenta e duas mil e seiscentas) 

 
O VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR UNIDADE DE FORMULÁRIO É R$ 0,29 (Vinte e nove centavos) 

 
DISPUTA PELO VALOR DE 01 (UMA) NOTA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO EM QUATRO VIAS. 
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1.3 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
 
 

1.3.1 O prazo de entrega dos bens é de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho. 

 
1.3.2 A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Turismo, Setor Bloco de Notas, situado na Rua Vidal Ramos, 650 - Canoinhas – SC, CEP 

89460054. 

1.3.3 No ato da entrega, a fornecedora deverá apresentar os materiais objetos desse Termo e suas respectivas 

documentações, a serem conferidas por um servidor da Secretaria. 

1.3.4 A fornecedora deverá apresentar a nota fiscal no ato da entrega dos produtos, indicando o número da nota 

de empenho a ser liquidada, o número do pregão e dos itens, a quantidade de unidades entregues, os 

valores unitários e totais, marca/modelo e os dados bancários da fornecedora; 

1.3.5 A fornecedora deverá realizar as entregas em horário compreendido entre 8h às 12h e 13h às 17h de dias 

úteis e funcionamento normal da repartição; 

1.3.6 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 da fornecedora, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

1.3.7 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (dias) dias, contados do recebimento provisório, 

após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado; 

ITEM 02 

 
Capas de Notas de Produtor Rural, conforme as descrições a seguir e modelo constante em anexo: 

Papel off-set 180g; 

DIMENSÕES: 
Conforme figura 02 do anexo XI 

 

IMAGENS: 

Na parte externa capa frontal deverão ser impressos imagens coloridas e texto branco, conforme modelo constante na 
figura 01 do anexo ; 
Na parte interna da capa frontal deverão ser impressos imagem conforme modelo constante na figura 03 do anexo; 
Na parte interna da contracapa deverá ser impresso texto branco, conforme o modelo constante na figura 04 do 
anexo; 
Na parte externa da contracapa deverão ser impresso texto branco, conforme o modelo constante na figura 05 do 
anexo; 

QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 MESES: 20.000 (VINTE MIL) 

 
O VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR CAPA É R$ 0,68 (Sessenta e oito centavos). 

 

DISPUTA PELO VALOR DE 01 (UMA) CAPA 



 

Prefeitura de Canoinhas 
Fazendo o melhor por você 

Rua Vidal Ramos, 650 - Centro | Canoinhas - SC | CEP: 89460054| 

Telefone: (47) 3621-6165 | E-mail: desenvolvimento.canoinhas@pmc.sc.gov.br 
 

 

1.3.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da fornecedora pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
 

 
1.4 DO PAGAMENTO 

 
 

 
1.4.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados e da nota fiscal 

correspondente. 

1.4.2 Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 

1.4.3 O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável. 

1.4.4  A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo 

do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao 

seu CNPJ, conforme comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 

1.4.5 Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas 

de tarifas bancarias das transações que ocorrerem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FABIANO ZANIOLO FREITAS 
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