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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretário Municipal de Serviços Rodoviários 
 

2. OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa visando à aquisição de PNEU 20.5X25L3 com 20 Lonas, para 

atender a Secretaria de Serviços Rodoviários de Planalto-PR,  para aquisição única do 

objeto conforme necessidade da Secretaria solicitante. Para a contratação do objeto deste 

documento, deverão ser observadas as características e demais condições definidas no 

edital e seus anexos. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Anderson Delares 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

 

4.1. Justifica-se o presente certame para aquisição de PNEU 20.5X25L3 com 20 Lonas, 

para atender a Secretaria de Serviços Rodoviários atual (secretaria e seu departamento).  

4.2. A aquisição se faz necessária devido que a máquina encontrasse parada e necessita – 

se da mesma para estar efetuando manutenções em estradas e atendimentos aos nosso 

munícipes.  

4.3. A máquina foi comprada no pregão nº86/2021 chegou no dia 27/04/2022 pneu cortou 

em trabalho no dia 20/07/2022 e a última licitação de pneus ocorreu no dia 05/01/2021 e 

que referidos pneus não foram licitados naquele momento em razão do município não ter 

ainda adquirido a máquina e que a aquisição se mostra urgente ante a necessidade de 

continuação dos serviços conforme descrito no item 4.2. 

4.4.Tendo em vista que o objetivo do procedimento licitatório é selecionar a proposta mais 

vantajosa para a administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de 

licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa 

do preço. Desse modo conclui-se que o preço a ser pago encontra-se em conformidade 

com a média de mercado, valores esses obtidos por meio de orçamentos das empresas 

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA, PESA AGRO COMERCIO DE MAQUINAS S/A, 

PM PNEUS COMERCIAL LTDA, também foram efetuadas pesquisas no Banco de Preços 

pela Prefeitura Municipal de Cafelândia, entretanto só foi encontrado nas mesma 

numeração o pneu radial que é de valor mais elevado que o solicitado, com isso não será 

utilizado na tabela comparativo de valores, também efetuado pesquisa na internet 

(https://www.carrefour.com.br/pneu-20525-20-lonas-w1-e3-l3-plusway-

mp924807955/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pla_3p&utm_campaign=3p_sma

rtshopping_geral_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2hu1nN6AaRwFdk8N_

G4VxrBYFh9f0yA1nMnAvS3zsYtRGLyE6-e14aApDjEALw_wcB) no valor de R$ 7.233,62 

https://www.carrefour.com.br/pneu-20525-20-lonas-w1-e3-l3-plusway-mp924807955/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pla_3p&utm_campaign=3p_smartshopping_geral_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2hu1nN6AaRwFdk8N_G4VxrBYFh9f0yA1nMnAvS3zsYtRGLyE6-e14aApDjEALw_wcB
https://www.carrefour.com.br/pneu-20525-20-lonas-w1-e3-l3-plusway-mp924807955/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pla_3p&utm_campaign=3p_smartshopping_geral_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2hu1nN6AaRwFdk8N_G4VxrBYFh9f0yA1nMnAvS3zsYtRGLyE6-e14aApDjEALw_wcB
https://www.carrefour.com.br/pneu-20525-20-lonas-w1-e3-l3-plusway-mp924807955/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pla_3p&utm_campaign=3p_smartshopping_geral_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2hu1nN6AaRwFdk8N_G4VxrBYFh9f0yA1nMnAvS3zsYtRGLyE6-e14aApDjEALw_wcB
https://www.carrefour.com.br/pneu-20525-20-lonas-w1-e3-l3-plusway-mp924807955/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pla_3p&utm_campaign=3p_smartshopping_geral_geral_3p&gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2hu1nN6AaRwFdk8N_G4VxrBYFh9f0yA1nMnAvS3zsYtRGLyE6-e14aApDjEALw_wcB
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entretanto não consta valor de frete e a mesma não efetua entrega para nosso CEP, CNPJ, 

estando, portanto, dentro do preço de mercado para compras públicas de emergência. 

 

Os valores máximos dos itens foram definidos através do menor preço obtido entre os 

orçamentos apresentados com entrega do produto, que seguem anexos a este Termo de 

Referência.  

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

 

LOTE: 1 

Item Objeto Quant. Unid. Valor 
unitário 

Valor 
total 

01 PNEU 20.5X25L3 RD20  
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un 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 8.700,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 17.200,00 
 

Total Estimado: R$ 17.200,00 

 

5.1 O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no valor aproximado de R$ 

17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).  

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1.   A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos solicitados  

conforme a necessidade em até 5 (cinco) dias úteis após solicitação formal do 

Departamento de Licitação/Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá 

ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria 

Municipal solicitante, 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/materiais a serem adquiridos; 

Local onde serão entregues os objetos; 

Prazo para entrega serviços/materiais; 

Quantidade e medidas dos serviços/materiais, quando for o caso; 

Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

6.3. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega do objeto, com 

a apresentação da respectiva nota fiscal 
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6.4. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras 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. 

6.5. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos objetos caso estes sejam 

solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 

6.1.  

6.5.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 

para a empresa vencedora do certame. 

6.6. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

6.7. O fornecimento dos serviços/materiais 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 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. 

6.8. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de 

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos serviços/materiais. 

6.9. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de 

Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em arquivo 

próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na 

própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

 

7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela 

Secretária de Assistência Social desta municipalidade, Lizandra Cristina Boni. 

 

TABELA COMPARATIVA DE VALORES 

 

Item Objeto Quant. PESA AGRO 
COMERCIAL 

PNEUTEK PM PNEUS 
COMERCIAL 

Total do orçamento 
com menor preço  

1 PNEU 
20.5X25L3 
RD20 

2 
UNID 

17.200,00 17.400,00 17.580,00 R$ 17.200,00 

 

Planalto 29 de julho de 2022 
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Anderson Delares 

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários 

 

 

 

 

 

 

                      Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal de Planalto 

 

 

 

 


