
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 102/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1- OBJETO 

1.1- A presente licitação tem por objeto o registro de preços visando 

a contratação de empresas para eventual fornecimento de 

material de construção, janelas e portas de vidro temperado e 

soleiras para janelas para atender na construção do Prédio 

Publico da Câmara Municipal de Natalândia. 

 

2- JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL 

 

2.1- Como se sabe ao promover pregão presencial à Administração 

proporciona aos interessados, na sessão, a oportunidade de discutir, 

sanar dúvidas e esclarecer pontos importantes e controversos à 

licitação e impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão 

eletrônica. A possibilidade do exame e análise da documentação 

exigida e que credencia os participantes é outra questão fundamental 

e que dá segurança a Pregoeira, Equipe de Apoio e ao certame. Assim, 

realizando esta sessão na forma presencial, terá a Pregoeira a 

oportunidade de permitir e proporcionar os esclarecimentos e 

questionamentos antes referidos entre a área Administrativa do 

demandante (Município de Natalândia) e os proponentes, momento em 

que poderão ser saneadas dúvidas, discutidas divergências, firmados 

pontos fundamentais, além de outras questões necessárias à 

contratação em pauta. 

 

3- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 



3.1. Justifica-se essas aquisições pela necessidade de atender a 

solicitação da câmara de vereadores, que necessita desses matérias 

para a construção da sua sede administrativa.  

 

3.2. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se 

tratar de materiais cuja necessidade dar-se-á de forma variada e 

parcelada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição 

prévia e exata do quantitativo demandado pela Administração.   

 

3.3. 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  QUANT. UNID. DESCRIÇÃO  P. Unitário P. Total 

1 4 Unid. 
Janelas de vidro temperado, 8mm, 
incolor  1,00L x 2,70A (instaladas) 

 R$         960,42   R$              3.841,68  

2 4 Unid. 
Janelas de vidro temperado, 8mm, verde 
1,00L x 2,70A (instaladas) 

 R$     1.378,33   R$              5.513,32  

3 9 Unid. 
Janelas de vidro temperado, 8mm, 
incolor 3,00L x 2,30A (instaladas) 

 R$     1.935,48   R$            17.419,32  

4 9 Unid. 
Janelas de vidro temperado, 8mm, verde 
3,00L x 2,30A (instaladas) 

 R$     2.306,33   R$            20.756,97  

5 2 Unid. 
Janelas de vidro temperado, 8mm, 
incolor 0,60L x 0,40A (instaladas) 

 R$         210,00   R$                  420,00  

6 2 Unid. 
Janelas de vidro temperado, 8mm, verde 
0,60L x 0,40A (instaladas) 

 R$         238,33   R$                  476,66  

7 2 Unid. 
Portas de vidro temperado, 10mm, 
incolor 3,08L x 3,40A (instaladas) 

 R$     4.018,87   R$              8.037,74  

8 2 Unid. 
Portas de vidro temperado, 10mm, verde 
3,08L x 3,40A (instaladas) 

 R$     4.902,00   R$              9.804,00  

9 5 Unid. 
Portas de vidro temperado, 8mm, incolor  
0,95L x 2,10A (instaladas) 

 R$         842,40   R$              4.212,00  



10 5 Unid. 
Portas de vidro temperado, 8mm, verde 
0,95L x 2,10A (instaladas) 

 R$         949,40   R$              4.747,00  

11 9 Unid. 
Soleiras para janelas 3,00 x 0,22 (granito 
cinza) 

 R$         128,23   R$              1.154,07  

12 2 Unid. 
Soleiras para janelas 0,60 x 0,22 (granito 
cinza) 

 R$           26,25   R$                    52,50  

13 4 Unid. 
Soleiras para janelas 1,00 x 0,22 (granito 
cinza) 

 R$           43,85   R$                  175,40  

14 1 Unid. 
Soleira para porta 0,95 x 0,22 (granito 
cinza) 

 R$           41,86   R$                    41,86  

15 2 Unid. 
Soleiras para portas 3,08 x 0,22 (granito 
cinza) 

 R$         131,88   R$                  263,76  

16 134 Unid. Chapa ST BR 12,5X1200X1800 MM  R$           28,85   R$              3.865,90  

17 153 Unid. Canaleta F-5030 3000MM  R$           19,93   R$              3.049,29  

18 494 Unid. Regulador F530  R$              1,68   R$                  829,92  

19 30 Unid. Arame Zincado 10  R$           20,34   R$                  610,20  

20 5 Unid. Parafuso GN 25 Ponta Agulha C/1000 um  R$           50,27   R$                  251,35  

21 5 Unid. Massa Drywall 28kg  R$           69,94   R$                  349,70  

22 5 Unid. Fita Telada Azul 90 mts  R$           29,64   R$                  148,20  

23 24 Unid. Tabica lisa branca  R$           24,14   R$                  579,36  

24 3 Unid. Prego de Aço 15x15 1Kg  R$           38,12   R$                  114,36  

25 290 m² 
Porcelanato cinza fosco 73X73 cm; marca  
de referência Delta 

 R$           71,97   R$            20.871,30  

26 93 Kg 
Reajunte cinza platina (para porcelanato 
superfino) marca referência: Quartzolit 

 R$           21,50   R$              1.999,50  

27 22 Pacote Espaçodor com 2mm (100 unidades)  R$              3,42   R$                    75,24  

28 50 Pacote Nivelador de piso 1 mm (100 unidades)  R$           30,33   R$              1.516,50  

VALOR TOTAL 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 R$          111.177,10  

 

 4-AVALIAÇÃO DE CUSTO. 

 

4.1- Com o intuito de verificar o preço máximo que a Administração 

se propõe a pagar com a contratação do objeto, foram realizados os 

procedimentos de pesquisa de preços, conforme consta nos autos do 

processo.  

 

5- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

5.1- Os produtos deverão ser entregues parcelados (tantas quantas 

forem necessárias), no prazo de até 20 (vinte) dias corridos após o 

recebimento da ordem de fornecimento.  



5.2- Em caso do prazo acima estipulado coincidir com feriados, pontos 

facultativos, sábados ou domingos, a entrega deverá ocorrer no 1º 

(primeiro) dia útil após.  

5.3- As entregas deverão ser por conta e risco da CONTRATADA, nas 

quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente 

acompanhados dos competentes documentos fiscais, devidamente 

discriminados com todos os produtos, marcas e respectivos valores. 

 

6- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÕES. 

 

6.1- O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Natalândia, 

em até 30 (trinta) dias corridos após o fornecimento/serviço, 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. 

6.2- 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.  

6.3- Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o 

prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

 

7– DO REAJUSTE. 

 

7.1- 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.  

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

formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido. 

 

8– DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 



8.1. Compete ao Órgão Gestor:  

 

8.1.1. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços 

praticados no mercado para os fornecimentos registrados, para fins de 

controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.  

8.1.2. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” 

através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial, 

observado o prazo legalmente permitido, quando os preços 

apresentarem mais vantajosos para a Administração. 

8.1.3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior 

devidamente justificado no processo; 

8.1.4- Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Sexta. 

8.1.5- Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. 

8.1.3- Fiscalizar, através do (a) Secretário da Pasta/Núcleo de 

Compras, a execução do objeto contratual, não eximida a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela observância do objeto 

da presente Ata de Registro de Preços. 

 

8.2 Compete ao Compromitente Detentor da Ata:  

 

8.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do 

fornecimento/serviços, de modo a assegurar o pleno e total 

cumprimento da execução do objeto deste contrato; 

8.2.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por 

cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, 

da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e 

facultativas nas demais situações;  

8.2.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a 

compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  



8.2.4. Atender a demanda, durante a fase da negociação de revisão 

de preços, com os preços inicialmente registrados, garantida a 

compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 

reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio 

originalmente estipulado; 

8.2.5. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a 

Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de 

registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.  

8.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a 

entrega do objeto de registro de preços.  

 

9- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1- 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 do Contrato, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não 

implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

10- DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS 

 

10.1- A atestação da nota fiscal/fatura referentes aos equipamentos, 

caberá ao Setor competente da Prefeitura Municipal de Santa Fé de 

Minas/MG. 

 

11- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /DESPESA ESTIMADA 

 

11.1- 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. 

 

12- DA VIGÊNCIA 

 

12.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 

(doze) meses a contar da data da assinatura da ata.  

12.1.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos 

convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 

da Lei nº 8.666/1993. 

Natalândia/MG, 18 de Outubro de 2021. 

 
 

 
 

 

Rangel Afonso Gomes dos Reis 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

 

 

 

 


