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TERMO DE REFERÊNCIA
1. ORGÃO INTERESSADO
1.1. Secretaria Municipal Serviços Rodoviários
2. OBJETO
2.1 Contratação de empresa visando a prestação de serviço de torno mecânico e solda
mig destinados exclusivamente a restauração de máquinas, veículos, equipamentos e
peças da Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto-Pr, para
aquisição parcelada conforme a necessidade da secretaria solicitante. Para a
contratação do objeto deste documento, deverá ser observada as características e
demais condições definidas no edital e seus anexos.
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Berlindo Leviski
4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
4.1 . A Secretaria de Serviços Rodoviários desempenha atividades constantes de
recuperação e manutenção de estradas, manutenção e construção de bueiros e
demais serviços que contam com a utilização de maquinários pesados dentre outros
veículos .
4.2 . A frota de veículos sofre frequentes desgastes, sendo em algumas delas
necessárias a execução de serviço de torno mecânico e solda para consertos e reparos
garantindo o funcionamento, continuidade e a ampliação da prestação de serviços
públicos.
4.3 . A contratação é necessária pois a Prefeitura Municipal de Planalto atualmente
não possui no quadro de funcionários mecânico especializado em torno e solda,
também não possui equipamentos para realizar tais trabalhos.
4.4 A execução deste tipo de serviço. Sendo assim, para que as máquinas possam ser
arrumadas, conforme a necessidade é de suma importância a contratação de empresa
especializada na prestação do referido serviço (torno mecânico e solda mig).
4.5 . O preço médio foi estabelecido através de três orçamentos solicitados pela
Administração municipal há empresas distintas.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
Item

Objeto

Quant

Unid

Preço

Preço máximo
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01
02

Prestação de serviço de torno
mecânico
Prestação de serviço de solda
mig
TOTAL

800
40.000

H
cm

máximo
unitário
80,50
1,19

total
R$64.400,00
R$47.600,00

R$112.000,00

Valor total para a contratação é de R$112.000,00 ( Cento e doze mil reais).

6.
CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços solicitados em até
48 horas da solicitação formal do Departamento de Licitação/Compras do Município
de Planalto nos termos do subitem seguinte.
6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:
-Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
-Discriminação dos serviços a serem realizados;
-Prazo para realização dos serviços;
-Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da realização
do serviço;
-Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.
6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras/Licitações do
Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo
pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de
empenho.
6.4. A empresa licitante deve negar a prestação dos serviços caso estes sejam
solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem
6.2.
6.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou
penalização para a empresa vencedora do certame.
6.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
6.6. A prestação dos serviços pela empresa vencedora do certame sem a prévia
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do
ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota
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de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das
medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.
6.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais/equipamentos e a
prestação dos serviços.
7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela
Secretaria de Administração desta municipalidade.

Planalto, 18 de Julho de 2018

__________________________________
Berlindo Leviski
Secretário de Serviços Rodoviários

______________________________________
Inácio José Werle
Prefeito Municipal
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