
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 086/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2021. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

1- OBJETO 

1.1- Possível e futuro fornecimento de forma parcelada de pneus 

novos, Câmaras de Ar e Serviços de Recapagem de pneus. 
 

2- JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

2.1- Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a 
inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser 

justificada. Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser 
observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão 

presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à 
contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à 

competitividade. 
 

Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão 

do pregão presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer 
ou a complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3º, 

da Lei 8.666/1993), verificação imediata das condições de habilitação 
e execução da proposta, manifestações recursais, proporcionando 

maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na 
própria sessão pública, sem prejuízo da competição de preços. 

 
Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que 

melhor se adéqua a prestação dos serviços objeto do certame, pois a 
Administração Pública tem o poder discricionário para decidir sobre as 

modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência 
desde que motivadas, como está disposto nos autos. 

 
Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, 

entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis 

que presente a fase de lances verbais, o Pregão Presencial se configura 
como meio fundamental para aquisição de bens e serviços comuns pela 

Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em detrimento 
às outras formas elencadas na Lei 8.666/93. Na esteira do exposto, 

dever-se-á mencionar que o princípio da eficiência da Administração 
Pública tem no pregão presencial também a sua manifesta 

contribuição. Pelas razões trazidas, justifica-se o uso da modalidade 
Pregão Presencial - SRP ao Edital nº 043/2021. 



 
3- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. Esta contratação se justifica na necessidade do Município de 
Natalândia, através das Secretarias Municipais, em manter em perfeito 

estado de funcionamento suas máquinas, caminhões e veículos oficiais, 
atendendo assim, o interesse público municipal.  

 
3.2. A aquisição dos produtos acima elencados atenderá a necessidade 

destes bens de consumo, pneus, os quais constituem item 
imprescindível à manutenção e uso dos veículos da frota do Município 

de Natalândia, através das Secretarias Municipais.  
 

3.3. A Manutenção preventiva e satisfatória reverte-se em 
economicidade, garantindo a durabilidade do patrimônio público e 

ainda a segurança aos seus agentes, assegurando a contínua prestação 
de serviços públicos pelo Município.  

 

3.4. A Adoção do SRP – Sistema de Registro de Preços – justifica-se 
pela conveniência da contratação parcelada para as aquisições dos 

produtos de consumo necessários à Administração Municipal, conforme 
a necessidade das Secretariais Municipais. 

 
3.5. A licitação será na modalidade de Pregão Presencial visando maior 

competitividade, transparência e economicidade. 
 

As quantidades estabelecidas no quadro abaixo são estimadas, não 
necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, e a 

Administração Municipal obrigar-se-á a pagar apenas pelos serviços 
efetivamente solicitados e prestados aos usuários dos serviços, não se 

responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos 
licitantes qualquer recurso. 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT 
 VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL 

1 RECAPAGEM DE PNEU 14.00.24 SERV. 10 
 R$            
1.648,33  

 R$     
16.483,30  

2 RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18 SERV. 10 
 R$            
1.021,33  

 R$     
10.213,30  

3 RECAPAGEM DE PNEU 10.00 R20 SERV. 12 
 R$                
590,00  

 R$        
7.080,00  

4 
RECAPAGEM DE PNEU 
275/80.22.5 SERV. 12 

 R$                
630,00  

 R$        
7.560,00  

5 RECAPAGEM DE PNEU 175.5-25 SERV. 8 
 R$            
2.413,33  

 R$     
19.306,64  

6 RECAPAGEM DE PNEU 12.4-24 SERV. 8 
 R$            
1.082,67  

 R$        
8.661,36  



7 RECAPAGEM DE PNEU 18.4-30 SERV. 8 
 R$            
2.323,33  

 R$     
18.586,64  

8 PNEU 14.00-24 UNID 12 
 R$            
4.535,00  

 R$     
54.420,00  

9 PNEU 17.5.25 UNID 8 
 R$            
6.096,67  

 R$     
48.773,36  

10 PNEU 12.5.80-18 UNID 4 
 R$            
2.425,00  

 R$        
9.700,00  

11 PNEU 12.4-24 UNID 12 
 R$            
2.253,33  

 R$     
27.039,96  

12 PNEU 18.4-30 UNID 10 
 R$            
4.438,33  

 R$     
44.383,30  

13 PNEU 175-70 R13 UNID 14 
 R$                
380,00  

 R$        
5.320,00  

14 PNEU 175-70 R14 UNID 52 
 R$                
459,33  

 R$     
23.885,16  

15 PNEU 275/80 R22.5 UNID 24 
 R$            
2.310,00  

 R$     
55.440,00  

16 PNEU 10.00 R20 UNID 24 
 R$            
1.890,00  

 R$     
45.360,00  

17 PNEU 215/75 R16 UNID 8 
 R$                
916,67  

 R$        
7.333,36  

18 PNEU 215/75 R17.5 UNID 8 
 R$                
771,67  

 R$        
6.173,36  

19 PNEU 205/60 R16 92H UNID 8 
 R$                
702,00  

 R$        
5.616,00  

20 PNEU 265/70 R16 112S UNID 8 
 R$            
1.010,00  

 R$        
8.080,00  

21 PNEU 185-60 R15 UNID 18 
 R$                
503,00  

 R$        
9.054,00  

22 PNEU 90/90-21 M/C 545 UNID 3 
 R$                
333,33  

 R$           
999,99  

23 PNEU 120/80-18-628 UNID 3 
 R$                
383,33  

 R$        
1.149,99  

24 PNEU 90/90-19 UNID 3 
 R$                
333,33  

 R$           
999,99  

25 PNEU 110/90-17 UNID 3 
 R$                
351,67  

 R$        
1.055,01  

26 CAMARA DE AR 14.00-24 UNID 12 
 R$                
361,67  

 R$        
4.340,04  

27 CAMARA DE AR 17.5-25 UNID 8 

 R$                

391,67  

 R$        

3.133,36  

28 PNEU 225/55 R18 UNID 8 
 R$            
1.115,00  

 R$        
8.920,00  

VALOR TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  R$   459.068,12  

 4-AVALIAÇÃO DE CUSTO.

  

4.1- Conforme preconiza o Art. 3º, inciso III, da Lei 10.520, de 17 de 
julho de 2002, a administração realizou pesquisa de preços para 

elaboração do plano de trabalho para fins de subsidiar a Administração 



quanto ao orçamento do objeto e também para fins licitatórios, foi 
apurado o preço médio estimado para a despesa, no valor de R$ 

459.068,12 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e sessenta e oito 

reais e doze centavos). 
 

5- ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE 
 

5.1. A empresa licitante é obrigada a cotar Pneus e Camara de Ar que 
atendam integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial 

da ABNT;  
 

5.2. Comprovação de que os Pneus e Camara de Ar atende à Portaria 
INMETRO 544 de 25/10/2012;  

 
5.3. Comprovação de que o pneu contém o selo de identificação da 

Conformidade no âmbito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade) nos pneus, que tem por objetivo indicar a existência de 

nível adequado de confiança e de que o produto está em conformidade 

com os requisitos estabelecidos nos RAC (Requisitos de Avaliação da 
Conformidade). O selo de identificação da Conformidade deve ser 

aposto, em pelo menos um dos flancos do pneu, de forma visível, 
indelével e em local que fique preservado durante a utilização do 

mesmo. Sua identificação será através de gravação em alto relevo, 
produzida durante a vulcanização, original no molde, composta pela 

marca do INMETRO e um número composto de 03 algarismos 
correspondente ao número de Registro no INMETRO. A aposição do 

Selo de Identificação da Conformidade deve obedecer aos critérios 
estabelecidos na Portaria INMETRO nº 179/2009 e demais portarias 

que venham a alterá-la. 
 

6. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
 

6.1. A entrega do objeto será parcelada conforme necessidade do 

Município de Natalândia, mediante solicitação e deverá ser entregue no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento.  
 

6.1.1. A Autorização de Fornecimento será emitida por meio eletrônico 
e nela constarão as informações afetas aos materiais adquiridos, 

detalhando o item e a quantidade demandada.  
6.1.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas 

quantidades totais do item especificado na Autorização de 
Fornecimento.  

 
a) Eventualmente, mediante justificativa fundamentada, poderão ser 

aceitas entregas parciais; porém, para efeitos de recebimento 
definitivo e liquidação da nota fiscal, somente será considerada a 

entrega completa.  



 
6.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado até 

o local de entrega previsto neste Termo de Referência será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos pneus até os 
locais designados para entrega é de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE 
responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o 

transporte até o local de entrega definido pelo setor requisitante. 
 

6.3. O objeto dessa licitação será recebido pela CONTRATANTE após 
conferência do critério quantitativo, verificada a conformidade dos 

materiais propostos e entregues com as especificações contidas neste 
Termo de Referência e na proposta de preços da adjudicatária.  

 
6.4. Caso seja verificada comprovadamente qualquer 

incompatibilidade, os produtos deverão ser substituídos, por conta e 
ônus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias corridos, não 

considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de 

verificação de compatibilidade será também aplicado aos materiais 
encaminhados pela licitante em substituição e, somente após o 

cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente 
recebido e aceito.  

 
6.5. Caso a substituição dos produtos não ocorra no prazo 

determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega 
e sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei.  

 
6.6. Fica aqui estabelecido que os bens serão recebidos: 

6.6.1. Provisoriamente, no ato da entrega do item, para efeito de 
posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;  

6.6.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e das 
características do item e consequente aceitação, no prazo máximo de 

04 (quatro) dias consecutivos, contados após o recebimento provisório.  

 
6.7. O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e características dos 
produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de 
vigência do instrumento contratual.  

 
6.8. A empresa será responsável por eventuais danos havidos nos 

materiais, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência 
praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a 

indenizar a Administração do prejuízo causado. 
 

6.9. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela 
substituição, troca ou reposição do produto entregue que estejam 



porventura danificados ou não compatíveis com as especificações deste 
Termo de Referência. 

 

7- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1- O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Natalânda, 
em até 30 (trinta) dias corridos após a data do recebimento dos 

produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, 
diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a 

emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 
contratada.  

 
7.2- A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, 

documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia 
Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será 

aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das 
Notas Fiscais e/ou Faturas.  

 

7.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o 
prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 
7.4-A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da 

contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, 
relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da 

irregular execução contratual. 
 

8-DO REAJUSTE. 
 

8.1-Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso 
ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme 

disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.  
 

8.1.1-Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar 

formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de 
documentos que comprovem a procedência do pedido. 

 
9- DA VIGÊNCIA 

 
9.1- O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação 

será de 12 meses iniciando na assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

10- OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

I- DA ADMINISTRAÇÃO: 
 

10.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
desempenhar as normas do edital de licitação e seus anexos;  

 



10.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA, a fim de proporcionar o 

cumprimento das obrigações geradas;  

 
10.1.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem 

necessárias; 
 

10.1.2. Efetuar o pagamento dos produtos entregues pela 
CONTRATADA no prazo estabelecido em Cláusula Contratual;  

 
10.1.3. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e 

não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, 

não implica corresponsabilidade do Poder Público, seus agentes e ou 
prepostos;  

 
10.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a 

CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital. 

 
II-DA ADJUDICATÁRIA: 

 
10.2. Permitir à CONTRATANTE fiscalizar a entrega dos materiais, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas, podendo os mesmos sustar, recusar, mandar 

fazer ou desfazer qualquer fornecimento de material que não esteja de 
acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que 

atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros;  
 

10.2.1 Responder pela qualidade dos produtos oferecidos, que 
deverão ser compatíveis com as finalidades a que se destinam, bem 

como pelo fornecimento ou eventuais atrasos;  
 

10.2.2 Cumprir integralmente todas as normas, métodos e 

especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
bem como do fabricante dos produtos;  

 
10.2.3. Entregar os produtos objetos desta Licitação de acordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência, dentro do prazo 
estabelecido;  

 
10.2.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do CONTRATO, incluindo as entregas feitas por 

transportadoras;  
 

10.2.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados por 
servidor da CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender 

prontamente; 



 
10.2.6. Deverão ser substituídos, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

notificação, os produtos não aprovados pela Fiscalização, caso os 

mesmos não atendam às especificações constantes no Termo de 
Referência ou às normas pertinentes;  

 
10.2.7. Manter, durante toda a execução contratual, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital;  

 
10.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas 

vigentes, sociais, previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na 
legislação específica, não transferindo à CONTRATANTE seus 

pagamentos;  
 

10.2.9. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos 
materiais até o local de entrega, sujeitando-se no que couberem às leis 

de defesa do consumidor;  

 
10.2.10. Manter disponibilidade de materiais dentro dos padrões 

desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pela 
Administração;  

 
10.2.11. Comunicar, por escrito, imediatamente, à Fiscalização, a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a 
adoção das providências cabíveis;  

 
10.2.12. A licitante vencedora é responsável pela ENTREGA de todo 

os produtos licitados, solicitados conforme Autorização de 
Fornecimento;  

 
10.2.13. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos 

produtos até o local de entrega; 

 
11- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
11.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de 

Administração, conforme estabelece o Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 
 

12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

12.1- As despesas deste processo correrão por conta da dotação 
orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de 

contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe o 



Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão 
presentes na ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do 

contrato. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da 

Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo constar na mesma o 
número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a 

cópia ao processo administrativo de licitação. A área de compras 
deverá ter acesso, via sistema integrado, aos saldos das dotações 

orçamentárias, como fase obrigatória antes de emitir a nota de 
autorização de empenho, que será devidamente confirmada e deferida 

pela Contabilidade Geral. Na nota de empenho constará o saldo 
orçamentário e a autorização do ordenador de despesa, nos termos do 

art. 61 da Lei nº. 4.320/64. 
 

13- INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS 
 

13.1- Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos 
recursos a serem utilizados para pagamento das despesas geradas pela 

requisição. Tratando-se de recursos vinculados, deve apontar a 

fundamentação legal. A indicação de fonte de recursos ocorrerá no 
momento da nota de autorização de empenho (requisição) quando se 

tratar do procedimento de Registro de Preços. 

 

Natalândia/MG, 31 de Agosto de 2021. 

 

 
 

 

Rangel Afonso Gomes dos Reis 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 


