
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021. 

 
1. OBJETO- Prestação de serviços de Serralheria (solda funilaria) na 

Construção do Telhado da Obra do Centro Cultural, correspondendo 
1.153,83 m². 

 
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 ao Edital nº 004/2021. 

 
3-JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1- Faz-se necessária a contratação de empresa para prestação de 
serviços de Serralheiro relacionados à atividade meio na construção do 

telhado da obra do Centro Cultural. 
3.2- Para impedir o crescimento desmesurado da máquina 

administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 



de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução 

indireta. 
3.3- Sendo assim, a terceirização dos referidos serviços tem sido o 

meio mais adequado para atingirmos a meta desejada, pois, busca-se 

desta forma o atendimento dos princípios da economicidade e 
eficiência, bem como, um elevado padrão na satisfação do interesse 

público. 
3.4- As prestações de serviços objeto dessa solicitação é um serviço 

auxiliar, com impossibilidade de aproveitamento de servidores do 
quadro das Secretarias Municipais solicitantes, necessário à 

Administração para o desempenho de suas atribuições. Considerando 
as necessidades da prestação desses serviços à Administração, sua 

contratação poderá estender-se por mais de um exercício financeiro, 
aplicando-se, portanto, literalmente, o conceito de serviço continuado. 

3.5- Assim o Município não possui pessoal para execução direta dos 
serviços de que necessita, tornando válida a presente justificativa face 

o notório interesse público na contratação dos serviços explanados. 
 

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. 
 

Rol dos Serviços 

 

Item Descrição Unid. Valor 
Unit. 

Valor Total 

01 Contratação de serralheiro (solda 
funilaria) na prestação de serviços na 
construção do telhado da obra do 
Centro Cultural, correspondendo 
1.153,83m². 

M² 35,60 41.076,34 

Valor Global >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R$ 
41.076,34 

 
No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou 

abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 

transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação.  

 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, tendo 

em vista o desinteresse de várias empresas em fornecer orçamento, 

foi apurado o preço médio estimado para a despesa, no valor de R$ 

41.076,34 (quarenta e um mil e setenta e seis reais e trinta e quatro 

centavos). 

 

5- DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

5.1. As Empresas que serão contratadas para as Prestações de 
Serviços, somente serão responsáveis pela execução os serviços, 

sendo que o município de Natalândia/MG providenciará os materiais na 
construção do Telhado do Centro Cultural. 
 

6- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 
6.1 Descrição sumária da prestação de serviços de Serralheiro: 

 
a) Responsável por atuar com a realização de cortes de tubos, 

alumínios e acabamentos de peças. 
b) Atuar com corte dobra traçagem, interpretação de desenho, 

medidas, solda, eletrodo, e acetileno. 

c) Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais 
ferrosos. 

d) Desenvolver produtos e soluções que visam suprir a demanda 
em soluções de espaço, favorecendo o bem estar dos usuários. 

e) Possuir habilidades para o manuseio de diversas ferramentas 
relacionadas ao processo de produção das peças, criatividade 

para realizar constantes inovações, tanto em relação ao processo 
produtivo quanto ao produto final a ser ofertado. 

 
7-FORMA DE PAGAMENTO. 

 
7.1-O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após 

a execução dos serviços conforme emissão de respectivas notas fiscais, 
aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e será realizada 

mediante deposito no Banco a ser informado no ato da assinatura do 

contrato. 
7.1.1- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, 

o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 

7.1.2-Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 

 
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 do contrato, podendo ser 
prorrogado a critério da Administração Municipal e em conformidade 

com a legislação aplicável. 

 
10- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

 
10.1-Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, 

são obrigações da CONTRATADA: 
 

10.1.1- Manter endereço atualizado da sede da empresa ou 

escritório comercial junto ao fiscal de contrato, durante a vigência 

do contrato, bem como indicar por escrito o nome e telefones do 

responsável para contato; 

 

10.1.2- Executar fielmente este contrato, em conformidade com as 

cláusulas avençadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações, de forma a não interferir no andamento da 

CONTRATANTE; 

 

10.1.3- Manter seu cadastramento e documentação das Certidões 

Negativas de Débitos Federais, Estaduais e Municipais devidamente 

atualizados, para efeito de pagamento; ainda, fará consulta ao 

Portal da Transparência para verificação de possíveis registros 

impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas/CGU e consulta ao Portal do CNJ para 

averiguação de existência de registros impeditivos de contratação 

por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, estas 

referentes ao ACÓRDÃO N° 1793/2011 – TCU. 

 

10.1.4- Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização 

inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer 

ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade da 



fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade; 

 

10.1.5- Comunicar de imediato a ocorrência de qualquer fato ou 

condição que possa atrasar ou impedir a realização normal dos 

serviços, em parte ou no todo, indicando, quando for o caso, as 

medidas para corrigir a situação; 

 

10.1.6- Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições 

de habilitação para contratar com esta Instituição, em especial no 

que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e 

municipais, inclusive quanto ao recolhimento do ISSQN, durante a 

vigência do Contrato e possíveis prorrogações, as quais são de 

natureza sem a qual não para a emissão de pagamentos e aditivos 

de qualquer natureza; 

 

10.1.7- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços 

contratados, nos termos da legislação vigente, fornecendo mão-de-

obra qualificada, necessária e indispensável a sua perfeita execução, 

mantendo os serviços, mesmo em estado de greve da categoria, por 

intermédio de esquema de emergência; 

 

10.1.8- Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelas 

despesas de instalações, testes, seguros, laudos, em serviços sociais 

e legais, honorários, multas, obrigação trabalhista, fiscal, 

previdenciária, comercial e civil, pagamentos, vestimenta, 

treinamento, segurança e assistência médico-hospitalar dos 

trabalhadores envolvidos nas atividades contratadas, bem como, 

por todos os dispêndios, judiciais ou extrajudiciais, salários, seguros 

de acidentes, tributos, impostos, indenizações, vales-refeições, 

vales-transportes e outras despesas que porventura venham a ser 

criadas e exigidas pelo Governo incidentes sobre a prestação dos 

serviços; 

 

10.1.9- Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que 

irão prestar os serviços, encaminhando candidatos com idade não 

inferior a 18 anos, portadores de atestados de boa conduta e demais 

referências, atestado médico comprovando sua sanidade física e 

mental e atestado de antecedentes criminais atualizados, os quais 

ficarão de posse da contratada, com cópia autenticada junto aos 



arquivos da contratante, tendo ainda funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

 

10.1.10- Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos 

empregados, necessários à perfeita execução dos serviços, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE, inclusive quanto ao uso de 

EPI’S e prevenção de incêndio nas áreas de atuação; 

 

10.1.11- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 

empregados, dos regulamentos e normas disciplinares internas, 

inclusive do Código de Ética da CONTRATANTE; 

 

10.1.12- Manter disciplina nos locais de serviço, substituindo, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após notificação, qualquer 

empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

considerados, pela CONTRATANTE, inconveniente ou insatisfatório; 

 

10.1.13- Substituir, incontinente, qualquer empregado alocado ao 

serviço ora contratado que não se encontre com sua situação 

trabalhista perfeitamente regularizada ou que porventura venha a 

se colocar em situação trabalhista irregular; 

 

10.1.14- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou 

acometidos de mal súbito, quando em serviço, por intermédio de 

seu preposto/encarregado (ou outro funcionário designado), 

assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinações 

trabalhistas e previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as 

responsabilidades civil, penal, criminal e demais sanções legais 

decorrentes do eventual descumprimento dessas medidas, inclusive 

questões relacionadas ao seguro de vida, conforme convenção, 

acordo ou legislação específica a cada caso. 

 

10.1.15- Adotar, no caso de ação trabalhista envolvendo os 

serviços prestados, todas as providências necessárias no sentido de 

preservar a CONTRATANTE, e mantê-la a salvo de reivindicações, 

demandas, queixas ou representações de qualquer natureza; 

 

10.1.16- Não utilizar as dependências da CONTRATANTE para 

qualquer atividade estranha ao objeto deste contrato, inclusive 

particular do seu relacionamento com seus empregados, 



decorrentes de vínculo empregatício; 

 

10.1.17- A CONTRATADA será responsável pela conservação dos 

móveis, equipamentos e utensílios da CONTRATANTE, devendo 

repor, por sua conta, aqueles que forem danificados ou extraviados 

por sua culpa, na mesma espécie e no mesmo número, no prazo por 

esta fixado; 

 

10.1.18- A CONTRATANTE fica, desde logo, autorizada a descontar, 

de qualquer pagamento à CONTRATADA, valores que porventura 

venha a pagar a terceiros e que decorram de danos previstos no 

item anterior. 

 

10.1.19- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem 

mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das 

prestações a que está obrigada; 

 

10.1.20- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 

da Prefeitura, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

atendendo prontamente às reclamações formuladas; 

 

10.1.21- Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente 

todas as suas obrigações e boa técnica nos serviços; 

 
10.2.1- Além das obrigações resultantes da observância da Lei 

8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE; 

 

10.2.1- Exercer a fiscalização dos serviços contratados por 

intermédio de servidores especialmente designados para esse fim, 

na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

10.2.2- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA 

possa cumprir com suas obrigações dentro dos prazos e condições 

estabelecidas, indicando o local e os meios materiais para execução 

dos serviços; 

 

10.2.3- Destinar local para guardar, materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios; 

 

10.2.4- Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das 

condições estabelecidas no contrato; 

 



10.2.5- Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em 

desacordo com as respectivas especificações; 

 

10.2.6- Solicitar a substituição do empregado que não estiver 

desempenhando suas atividades a contento, de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência; 

 

10.2.7- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA 

nas suas dependências, desde que devidamente identificados, para 

a execução dos serviços; 

 

10.2.8- Propor a aplicação à CONTRATADA das penalidades 

regulamentares e contratuais; 

 

10.2.9- Verificar, em relação aos empregados da CONTRATADA, o 

atendimento dos requisitos mínimos de qualificação profissional 

exigidos, solicitando substituição, se for o caso; 

 

10.2.10- Solicitar à CONTRATADA todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 

 

10.2.11- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham 

a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus 

prepostos; 

 

10.2.12- Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à 

execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações 

e repactuações do mesmo. 
 
 

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
 

11.1. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Esporte, 

Cultura e Turismo, 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-A despesa para aquisição dos equipamentos de que trata o objeto 

deste Termo, mediante emissão de Nota de Empenho Ordinário, está 
a cargo da seguinte da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA nº:  



 

02.08.01.27.812.2701.1015.4.4.90.51.00 Ficha 455 

 
12.2- A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será 

alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa 
finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 

 
 

Natalandia/MG, 11 de Janeiro de 2021. 

 
 

 
 

Lázaro Pires Maciel 
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo 

 
 

 


