
 

 

 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, 

OBRAS E URBANISMO. 

UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S): DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

1. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1.1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA,através da Unidade Requisitante, pretende, com 

base na Lei Federal nº 10.520/2002, e ainda subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93e suas 

alterações posteriores, bem como demais legislações correlatas, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA O FORNECIMENTO DE CHAPAS, CORTES E MATERIAIS DIVERSOS EM AÇO, PARA 

ATENDIMENTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E 

URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE ARARI.,cujas especificações e 

quantitativos encontram-se detalhadas neste Termo de Referência. 

1.2 A contratação do referido objeto será realizada através da Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO e FECHADO, considerando o eventual 

fornecimento, de acordo com as demandas da Unidade Requisitante. 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

2.1 A contratação do fornecimento dos produtos aqui descrito, se justifica para a devida manutenção 

e reformas pequenas do patrimônio público municipal, sendo, executados de forma direta pela 

Administração, com apoio operacional com o corpo de servidores desta Secretaria, de forma a 

garantir o pleno funcionamento dos setores administrativos e aqueles ligados à prestação de serviços 

públicos essenciais. 

2.2 Considerando o essencial e permanente consumo de materiais diversos em aço, como forma de 

atender a rotina de manutenção estrutural e funcionamento de prédios e espaços públicos do 

complexo predial da Prefeitura de Cachoeira de Arari, faz-se necessário manter viável a possibilidade 

de eventual aquisição destes materiais. 

2.3 As quantidades relacionadas visam, portanto, em garantir a qualidade no atendimento e 

conservação do patrimônio público, sabendo-se que as aquisições dos materiais são imprescindíveis 

para manutenção preventiva e corretiva, devendo sua disponibilização estar garantida por meio de 

Processo Licitatório 

2.4 Desta feita, resta fundamental a formalização do referido processo licitatório para os itens objeto 

desta contratação, pautados na racionalização dos gastos públicos e gerando maior economia, obtida 

por meio de ganhos em volume e escala de fornecimento e redução da necessidade de uso de estoque, 

considerando a possibilidade de estimar por período, evento ou destinação, as contratações e por 

conseguinte as entregas.  

2.5 A contratação do referido objeto seja realizada através da Modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO e 

FECHADO, considerando o eventual fornecimento parcelado e de acordo com as demandas 

estimadas pela Unidade Requisitante. 
 

 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, QUANTIDADES E REFERÊNCIA DE PREÇOS 

MÉDIOS ESTIMADOS PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO. 



 

 

 
 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA: Os preços de referência foram obtidos por meio de pesquisa de preço 

de mercado, entre empresas do ramo/atividade do objeto da contratação, bem como de contratações 

similares realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel;  Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata; Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte e Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, 

cujas referências unitária, total e global resultam de média aritmética entre o mínimo de 03 a 04 

preços pesquisados, conforme demonstra Mapa Comparativo de Preços, anexo a este Termo.  

3.2 Ressalta-se, com referência aos itens 14 e 15, abaixo descritos, devido a dificuldade em localizar 

fornecedores locais, restou possível a cotação com apenas um fornecedor. 

 

Referência para utilização do critério de julgamento: Menor Preço por Item, na forma da 

tabela referência abaixo:  
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QUANT MEDIA UNIT. MEDIA TOTAL 

1 Vergalhão CA50 3/8 10mm 

1/12 mts 

UND 800  92,07 73.656,00 

2 Vergalhão CA50 5/16 8mm 

1/12mts 

UND 500 62,67 31.335,25 

3 Vergalhão CA50 5/88mm 

1/12 mts 

UND 400 182,42 72.964,00 

4 Vergalhão CA50 1/12 

12,5mm 1/12 mts 

UND 400 121,86 48.744,00 

5 Vergalhão CA50 ¼ 6,30mm 

1/12 mts 

UND 400 39,70 15.880,00 

6 Vergalhão CA60 4,2 mm 

1/12 mts 

UND 600 14,36   8.616,00 

7 Vergalhão CA60 5.0 mm 

1/12 mts 

UND 300 21,98   6.594,00 

8 Treliça 6 mts UND 250 64,51 16.127,50 

9 Treliça 12 mts UND 200 110,77 22.154,00 

10 Arame Recozido 18 

Industrial 1,25 mm 

KG 300 24,08 7.224,00 

11 Prego 1 1/2x13 - 15/18 KG 200 21,89 4.378,00 

12 Prego 3/9 – 19/33 KG 200 19,79 3.958,00 

13 Prego 2 1/2x12 – 16/27 KG 200 22,48 4.496,00 

14 Prego quadrado galvanizado 

a fogo 1 galeota 

KG 200 69,90 13.980,00 

15 Prego quadrado galvanizado 

a fogo ½ galeota 

KG 200 69,90 13.980,00 

16 Serra manual bimetal UND 50 13,74  687,00 

 

*Os valores de referência têm origem nas médias obtidas através de pesquisa de preço realizada 

pela secretaria responsável, anexadas ao Processo Administrativo nº 202110080005. 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  



 

 

 
 

 

4.1. Fornecer ferramentas e materiais novos, de primeiro uso, no prazo fixado neste Termo, após 

aprovação pela Administração da Contratada, que a si reserva o direito de rejeitá-la, caso não 

satisfaça aos padrões especificados;  

4.2. Entregar ferramentas e materiais em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas 

neste Edital, em perfeitas condições de utilização, na sede da Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Urbanismo, sem que isso implique em acréscimo no preço da proposta, devendo o mesmo 

ser conferido pelo fiscal do contrato que atestará a regularidade da entrega;  

4.3. Fornecer ferramentas e materiais com garantia de fábrica, contados do recebimento definitivo 

do(s) equipamento(s); na localidade de entrega dos mesmos.  

4.4. Por ocasião da entrega, as ferramentas e materiais serão conferidos e, se verificadas quaisquer 

irregularidades, serão devolvidos à CONTRATADA, que terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para 

substituí-los; 

 4.5. Substituir as ferramentas e materiais que apresentarem defeitos de fabricação ou ainda, quando 

acondicionados de forma indevida, ficarem imprestáveis para o uso;  

4.6. A CONTRATADA obriga-se, independentemente de ser ou não o fabricante da ferramenta ou 

material, a substituir toda unidade que apresentar imperfeições, quaisquer irregularidades ou 

divergências com as especificações constantes deste Termo, ainda que constatados depois do 

recebimento e/ou pagamento, enquanto perdurar sua garantia desde que, para a sua ocorrência, não 

tenha contribuído – por ação ou omissão – a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo 

do Município de Cachoeira do Arari/PA. 

4.7. Manter, durante o período de fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital. 

 

5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

5.1. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;  

5.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da empresa fornecedora às 

dependências da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo,relacionadas à execução do 

contrato, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das 

informações; 

5.3. Atestar a funcionalidade e integridade das ferramentas e materiais após a entrega pela 

Contratada.  

5.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo 

com os termos de sua proposta;  

5.5. Emitir Autorização de Fornecimento, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as 

informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e comunicar à 

empresa por meio de telefone ou e-mail da emissão da mesma, 

5.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

licitante vencedora; 

5.7. Controlar e documentar as ocorrências havidas; e,  

5.8. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 

equipamento, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.  

 

 

 
6. DA ENTREGA:  

6.1. A empresa deverá fornecer os materiais solicitados, integralmente, em até 10 (dez) dias úteis a 



 

 

 
 

 

partir da data do recebimento da nota de empenho.  

6.2. O material deverá ser apresentado, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, na Sede da 

SECTOU/PMCA, no horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 16:00h, dentro do prazo previsto na 

proposta, mediante prévio agendamento da data de entrega a Secretaria, no horário acima 

estabelecido.  

6.3. O objeto contratado será recebido:  

I - Provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação, 

proferida pelo fiscal do contrato, da conformidade com as especificações.  

II - Definitivamente, em 15 (quinze) dias úteis, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação do fiscal do contrato, feita a análise da conformidade com vistas às 

especificações contidas neste termo.  

6.4. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo 

com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à 

contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a 

situação.  

6.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.  

6.6. Se houver recusa do objeto de contrato, no todo ou em parte, a EMPRESA FORNECEDORA 

deverá proceder à substituição, sem qualquer ônus para a administração e dentro de prazo máximo de 

10 (dez) dias, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 3 (três) dias de sua 

ocorrência.  

6.7. Na ocorrência desta hipótese, a empresa providenciará, através de representante credenciado, a 

retirada do material no prazo máximo de 48 horas após o recebimento de comunicação.  

6.8. Não serão aceitas entregas sem o prévio agendamento entre a empresa vencedora e a Secretaria 

Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo. Os custos gerados referentes a tentativas de entregas 

não agendadas previamente serão por conta do fornecedor do material.  

6.9. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para a SECTOU/PMCA, a 

substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer 

irregularidade ou divergência com as especificações constantes no item, ainda que constatados depois 

do recebimento e/ou pagamento.  

 
7. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:  

7.1 A empresa contratada ficará sujeita à mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar 

todos os esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que designará um representante 

para acompanhar a execução do Contrato;  

7.2 A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade 

da empresa contratada, na execução do Contrato.  

7.3 A contratante poderá exigir o afastamento de empregado o preposto da empresa contratada que 

venha causar embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos incompatíveis com o exercício 

das funções que lhe forem atribuídas.  

7.4 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do 

CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se segue.  

a) o representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;  



 

 

 
 

 

 

8. DO PAGAMENTO: 

 

8.1 A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, que será 

efetivada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do adimplemento da obrigação. 

8.2 A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 

os produtos fornecidos não estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

8.3 A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei. 

8.4Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, 

sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento. 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas para contratação deste objeto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas 

no Processo Administrativo, informadas pelo setor responsável, mediante prévia consulta, de acordo 

com os valores ofertados e a demandas específicas 

10. DAS PENALIDADES 

 

A empresa que se recusar a executar o fornecimento dos produtos, ou realizá-los em discordância 

com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, motivará a rescisão 

contratual e aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, cabendo defesa 

prévia, recurso e vistas do processo, nos termos do art. 109 da mesma lei. 

 
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

A vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento, com eficácia 

legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 

excluir o primeiro e excluir o último, prorrogável nos termo da Lei. 

 

12 .DISPOSIÇÕES GERAIS 
Para posteriores contatos para esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Termo de 

Referência, contatar: O setor de licitações – cplcachoeira@hotmail.com. 

 

 

 
JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO LEAL 

Secretaria Municipal Transporte, Obras e Urbanismo 
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