
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA1  
 

 

Modalidade Sugerida: Pregão Presencial para Registro de Preços  

 

Tipo Sugerido: Menor Preço por Item 

 

Requisitante: Secretaria Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, SAINDO 

DE SARDOÁ, PARA OS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE, MÉDIA E PESADA, DE 

VÁRIOS MODELOS, TODOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE 

SARDOÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fundamentação Legal: 

Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000 
Art. 8º. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação 
do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 
mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 
Decreto Estadual nº. 44.786/2008 (Regulamento da modalidade de licitação denominada pregão em 
MG): 
Art. 6º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
I - caberá à unidade solicitante, que em caso de necessidade será auxiliada pela área de suprimento, 
elaborar o termo de referência e iniciar o processo, com as seguintes especificações: 
 

 



 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  

Unidade Administrativa de Origem: Secretaria Municipal de Administração 

 

Titular Responsável: Wilton Soares de Oliveira 

 

Cargo: Secretário Municipal de Administração 

 

 

OBJETIVO 

 

O disposto no inciso II do art. 8º do Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, que 

aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de 

bens e serviços comuns, evidencia que na fase preparatória do Pregão é indispensável a 

elaboração do Termo de Referência, documento que deverá conter requisitos essenciais para 

auxiliar a CPL na elaboração do ato convocatório (Edital) e critérios a serem observados na 

condução do processo de compras, requisição, recebimento e fiscalização do cumprimento do 

objeto. 

 

Estamos sugerindo a adoção do Sistema de Registro de Preço por ser um procedimento de 

licitação onde os ganhadores não efetivam imediatamente após a adjudicação e homologação 

do certame a execução dos serviços nem recebem os empenhos assim que forem declarados 

aptos a negociarem com o órgão licitante, apenas comparecem ao certame para informar que 

estão dispostos a vender ao Município por um preço determinado e válido por um período de 

até 12 (doze) meses. 

 

No registro de preços a administração tem uma garantia de fornecimento/execução certo a 

preço previamente declarado nas outras modalidades licitatórias corre-se frequentemente o 

risco de os certames fracassarem por ausência de licitantes, variação nos preços, ausência de 

pronta entrega/atendimento. 

 

OBJETO 

 

Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de guincho, saindo de Sardoá, para os veículos das linhas leve, média e pesada, de 

vários modelos, todos pertencentes à frota da prefeitura de Sardoá, conforme especificações 

constantes do Anexo I deste Termo de Referência. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

O município de Sardoá realizou licitação na modalidade Pregão para Registro de Preços para 

contratar serviços mecânicos para toda a frota, incluindo dentre eles os serviços de guincho, no 

entanto, verificou-se que, como se paga por hora, quando houver a necessidade de serviços de 

guincho nas proximidades de Sardoá seria mais viável que o guincho já saísse daqui, ficando 

mais econômico para o município, sendo assim, justifica-se a referida contratação. 

 

Usuários do Registro: Durante a vigência da Ata de Registro de Preços qualquer órgãos ou 

unidade da Administração poderão utilizar a referida ata, podendo ainda, outros órgãos solicitar 

a participação na Ata de Registro de Preços de acordo com a legislação vigente: 

 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal da Fazenda; 



 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Obras e Transporte; 

 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A legislação básica a ser definida como fundamentação para a realização do procedimento 

licitatório são Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, 

alterada pela Lei nº. 147/2014, Lei Complementar nº 101/00, Lei nº. 10.520/02 e Decreto 

Municipal que dispõe sobre o Regimento Interno da Comissão Permanente de 

Licitação/Pregoeiro. 

 

Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a 

indicação do local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as 

informações sobre a licitação. 

 

Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e considerará 

apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº. 

8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade 

promotora da licitação. 

 

Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no mínimo, uma vez no 

Diário Oficial do Respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 

facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande 

circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 08 (oito) dias úteis. 

 

A razão da escolha da modalidade de licitação pregão presencial se concretiza com os 

resultados que a Administração Pública Municipal vem alcançando com a prática dessa 

modalidade no decorrer dessa gestão. O atingimento de índices satisfatórios nos procedimentos 

de compras e principalmente com relação aos aspectos de preço e celeridade (inversão de fases, 

redução de prazos e possibilidade de ofertar lances) justificam a nossa escolha. 

 

Outra vantagem é a simplificação das atividades do Pregoeiro, como, por exemplo, organizar os 

lances. Outro aspecto relevante é a possibilidade de licitar objetos comuns a todas as unidades 

administrativas da Prefeitura adotando o procedimento de Registro de Preços. Por fim, está 

presente na escolha o princípio da eficiência contemplado no caput do art. 37 da Constituição 

Federal. 

 

AVALIAÇÃO DE CUSTO 

 

A Secretaria Municipal de Administração procedeu à pesquisa de preços de mercado para 

verificação dos, apurando o valor médio conforme planilha em anexo. 

 

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura. 

 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 



 

Para prestação dos serviços serão contatos sempre a quilometragem partindo-se do município 

de Sardoá ou municípios circunvizinhos no máximo 40KM da sede do município; 

 

O Caminhão deve ser equipado com reboque, prancha articulada e socorro mecânico, com 

plantão de 24h00 (vinte e quatro) horas, (inclusive sábado, domingo e feriados) para 

deslocamentos/atendimentos de veículos em caso acidentes, em estado de pane elétrico-

mecânica e sem condições de uso, no âmbito do Estado de Minas Gerais, devendo dar 

assistência no local onde se encontrar o veículo a ser socorrido, no prazo máximo de 01 (uma) 

hora, a contar do acionamento da empresa, seja por telefone, e-mail ou pessoalmente. 

 

O município pagará pelo deslocamento (saída) do guincho de local que esteja no  máximo 40 

Km da sede, até o local determinado pela Administração (destino) para a entrega do veículo 

que deverá estar a uma quilometragem máxima de 200 (duzentos) km da sede do município de 

Sardoá. 

 

Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para execução dos serviços;  

 

A contratada deverá executar os serviços contratados somente com prévia e expressa 

autorização formal da Administração, emitida por fiscal de contrato ou setor de compras; 

 

Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, dos seus 

procedimentos e técnicas empregados.  

 

INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

A sugestão de modalidade de licitação constante desse Termo de Referência é o Pregão 

Presencial para Registro de Preços. Portanto, é dispensada a certificação de dotação 

orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra ou nas cláusulas do contrato. 

 

A emissão da autorização de Empenho ficará a cargo da área de compras com autenticidade da 

Contabilidade, devendo constar na Nota de Empenho o número do processo administrativo de 

licitação ou número do contrato, anexando a cópia ao processo em forma de juntada de prova 

de execução do objeto licitado. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e 

perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  

 

Zelar pela guarda dos veículos que estiverem na sua responsabilidade, responsabilizando-se por 

qualquer dano ocorrido aos mesmos.  

 

Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos do Contratante, incluindo todos os 

pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em caso 

de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal 

responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do 

veículo para orçamento até a entrega do mesmo ao Contratante. 

 

Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza 

causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens 

do Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, 



 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo 

Contratante.  

 

Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município for compelido a 

responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários 

advocatícios.  

 

Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 

(vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos 

serviços contratados.  

 

Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que 

impossibilite a execução do objeto licitado. 

 

Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante;  

 

Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do 

Contratante, durante a vigência do contrato. 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados.  

 

Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam 

medidas corretivas por parte da contratada.  

 

Pagar os valores contratados pelos serviços efetivamente prestados no prazo e nas condições 

contratuais. 

 

MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

Consoante o art. 45 da Lei Federal nº. 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano 

de difícil ou impossível reparação. 

 

DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a execução do serviço, mediante a 

apresentação de Notas Fiscais/Faturas. Para que o pagamento ocorra na forma proposta, 

acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal exigidos no Edital, devidamente 

atestadas pelo fiscal do contrato, nos termos do art. 67 da Lei de Licitações. 

 

A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do Processo Licitatório e da modalidade, a fim de se acelerar o trâmite e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento. 

 

O pagamento será creditado em nome da vencedora mediante ordem bancária, a ser efetivado 

no banco, agência, e conta corrente, explicitados em sua Proposta de Preços, ou através de 

cheque nominal à empresa vencedora do Certame. 

 



 

DA ORDEM DE SERVIÇO 

 

A ordem de serviço dos serviços que são objeto do Contrato será autorizada, em todo caso, pelo 

Prefeito ou servidor designado por ele. As emissões de Autorizações de Compras, suas 

retificações ou cancelamentos, totais ou parciais, serão, igualmente, autorizados pelo Prefeito 

ou servidor designado por ele. 

 

DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

O Município estabelecerá critério de fiscalização do cumprimento do objeto licitado, por 

intermédio de servidor especialmente designado para esta finalidade, não eximindo a 

Controladoria Geral do Município estabelecer por meio de ato normativo critérios de 

fiscalização do objeto da licitação. 

 

O fiscal do contrato será indicado pelo gestor do contrato (Secretária Municipal de 

Administração) que terá como atribuições anotar em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. A Controladoria Geral do Município regulamentará por meio 

de ato próprio as rotinas de fiscalização de contrato. 

 

 

Prefeitura Municipal de Sardoá – MG, 02 de setembro de 2018. 

 

 

 

WILTON SOARES DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I  

PREÇOS MÉDIOS  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, SAINDO DE 

SARDOÁ, PARA OS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE, MÉDIA E PESADA, DE VÁRIOS 

MODELOS, TODOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE SARDOÁ; 

VALOR: R$ 56.249,99 (CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE 

REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR MÉDIO 

UNIT. 

VALOR MÉDIO 

TOTAL 

01 5.000 Km/h 
Serviço de guincho, partindo do 

município de Sardoá, linha leve. 
2,96 14.833,33 

02 5.000 Km/h 
Serviço de guincho, partindo do 

município de Sardoá linha média. 
3.51 17.583,33 

03 5.000 Km/h 

Serviço de guincho, partindo do 

município de Sardoá linha 

pesada. 

4,76 23.833,33 

VALOR TOTAL 
56.249,99 

 

 

 

 


