
    
  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. O presente REGISTRO DE PREÇOS, a ser realizado mediante Pregão Eletrônico, 
tem por finalidade a aquisição de óleos lubrificantes, graxa e estopas para atender as 
necessidades de toda a frota das Secretarias e Fundos pertencentes ao município de 
Pinheiro Preto.  
 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O registro de preços faz-se necessário para manter os veículos do Município em 
condições seguras para diário no desenvolvimento das atividades inerentes à prestação 
dos serviços públicos. A indicação de produto de referência nas especificações de cada 
item se fez necessário devido a baixa qualidade de produtos já licitados anteriormente 
e alguns ofertados no mercado, o que pode, com o decorrer de seu uso, causar 
problemas na parte mecânica dos veículos e maquinários da frota municipal, evitado 
assim desembolso de novos recursos do poder público. Solicita também apresentação 
de amostras, as quais serão  analisadas por equipe designada pelas autoridades do 
Município, prezando pela melhor qualidade do produto, a livre concorrência e a 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
 

3. PRAZO DE ENTREGA 

3.1. As empresas vencedoras terão o prazo máximo de 10 dias corridos para a entrega 
do produto(s), contados a partir da data da solicitação dos serviços.  
 

4. LOCAL DE ENTREGA  

4.1. Os itens devem ser entregues na Garagem Municipal, sito na Rua João Heck, s/n 
– Centro, atrás do Ginásio Municipal de Esportes, no seguinte horário: de 7:30 às 
11:30h. e das 13:30h às 17:30h, em dias de expediente normal, de segunda-feira à 
sexta-feira.  
 

5. RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

5.1. Os itens serão recebidos por servidor público designado pela Secretaria de 
Transportes e Obras, para verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações e quantidades indicadas na Autorização de Fornecimento. 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1. Efetuar o fornecimento dos itens de acordo com as especificações e condições 
estipuladas no edital.  
6.2 Comunicar o setor de compras, no prazo máximo de 10(dez) dias que antecedam 
o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento, 
ressaltando que os fornecimentos dos itens serão solicitados de acordo com as 
necessidades da administração pública.  



    
  

 

6.3. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em 
que se verifiquem quaisquer danos, bem como providenciar a substituição dos mesmos, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue 
oficialmente.  
6.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes dos 
serviços a serem licitados. 
6.5. Assumir totalmente os custos de entrega dos itens no local especificado. 
6.6. Obedecer rigorosamente às especificações descritos neste termo. 
 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

7.1. Assegurar-se do bom fornecimento dos itens, verificando sempre a qualidade dos 
mesmos. 
7.2. Assegurar-se de que os preços apresentados mensalmente são os preços 
contratados e ofertados pela CONTRATADA. 
7.3. Fiscalizar, através do Gestor do Contrato, o cumprimento das obrigações 
contratuais pela CONTRATADA. 
7.4. Prestar esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto desta contratação, que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
7.5. Designar formalmente o fiscal de contrato. 
7.6. Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Termo 
de Referência. 
7.7. Proceder ao pagamento à contratada após atesto do Fiscal do Contrato na nota 
fiscal/fatura, nas condições estabelecidas no contrato. 
7.8. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, 
resguardada a defesa prévia.  
 

8. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS/ITENS 

Item UNID 
Quant  

estim 
Descrição Secretaria 

Valor 

médio (R$) 

Valor total 

(R$) 

01 LTS 100 

Óleo lubrificante de base 100% sintética, 
viscosidade 5w30, para 10.000 km. Atende 
às especificações ILSAC GF-5 e API SN+ 
(Plus). Além disso, deve possuir 
APROVAÇÂO pelas normas: Ford WSS-
M2C946-B1 e GM 6094M – Derxon 1. 
Produtos de referência: MOBIL SUPER 
SINTÉTICO 5W-30 e Lubrax Valora SN 
Plus, Petronas Syntium 3000 SN+. Frasco 
de 1L. 

 
10 – Agricultura  
10 – Educação  

20 – Transportes 
e Obras 

10 – Turismo e 
Limpeza Pública 

50 – Saúde 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 50,48 

 
 
 
 
 
 
 

R$5048,00 

02 LTS 200 

Óleo lubrificante multiviscoso de base 
semissintética, viscosidade 15w40, para 
5.000 km. Atende à especificação API SN.  
Frasco de 1L 

 
50– Educação  

20 – Transportes 
e Obras 

130 – Saúde 

R$34,59 R$ 6.918,00 

03 LTS 100 
Óleo lubrificante 100% sintético para 
motores a diesel, viscosidade 5w30, para 
10. 000 km. Atende à especificação API 

 
10 – Agricultura  
10 – Educação  

 
 
 

 
 
 



    
  

 

SN, ACEA C2 e deve, obrigatoriamente, 
possuir APROVAÇÃO: PSA B712290. 
Produtos de referência: Mobil Esp. Formula 
5w30, Lubrax Extremo 5w30.Frasco de 1l. 

10 – Transportes 
e Obras 

10 – Turismo e 
Limpeza Pública 

60 – Saúde 

 
 
 
 

R$64,09 

 
 
 
 

R$ 6.409,00 

04 BD 50 

Óleo 15w40 diesel mineral API CI 4. 
Lubrificante multiviscoso de alto 
desempenho para motores a diesel de 
base mineral, com viscosidade no grau 
SAE 15w40, classificação API CI-4, ACEA 
E7 e obrigatoriamente índice de 
viscosidade acima 138. Deve atender aos 
níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e 
possuir APROVAÇÃO pelas normas 
Mercedes-Benz 228.3 [1]e Volvo VDS-3. 
SUGESTÕES de produtos: Ipiranga Brutus 
Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e 
YPF ExtraVida XV 200 entre outros. Galão 
20l. 

5 – Agricultura  
20 – Educação  

20 – Transportes 
e Obras 
Pública 

5 – Saúde 

 
 
 
 
 
 
 

R$457,70 

 
 
 
 
 
 
 

R$22.885,00 

05 BD 50 

Lubrificante de base mineral no grau ISO 
VG 68, com IV (índice de viscosidade) 
acima de 99. HLP e Aditivação 
antidesgaste AW. Lubrificante de base 
mineral desenvolvido para sistemas 
hidráulicos de equipamentos de 
terraplanagem e industriais, que operem 
em condições severas de pressão e 
temperatura. Deve atender aos requisitos 
na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. 
Atende ainda aos requisitos dos 
fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, 
Vickers e Cincinatti.  Sugestões de 
produtos: Texaco Rando HD, Petronas 
Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, 
Lubrax Hydra XP, entre outros.  Galões de 
20L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 – Agricultura  
10 – Educação  

25 – Transportes 
e Obras 

5 – Turismo e 
Limpeza Pública 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$450,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$22.516,50 

06 BD 15 

Óleo lubrificante multifuncional, 
viscosidade SAE 10w30 e classificação 
API GL-4 de alto desempenho. 
Recomendado para uso em transmissões, 
sistemas hidráulicos e freios úmidos de 
equipamentos agrícolas. Possui elevada 
resistência à oxidação e ao cisalhamento. 
Deve atender às normas Caterpillar TO-2, 
Alisson C4, e normas CNH (Case-New 
Holland) MAT 3525 e 3505. Além disso, 
deverá possuir APROVAÇÃO pela norma 
ZF TE-ML 03E, ou 05F ou 21F ou ambas 
simultaneamente.  Sugestões de produtos: 
YPF Hidro 19, Lubrax Unitractor, Petronas 
ARBOR MTF 10W-30, entre outros 

 
5 – Agricultura  

5 – Transportes e 
Obras 

5 – Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 589,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$8.835,00 



    
  

 

07 BD 5 

Óleo para cambio e diferencial 80w90. 
Lubrificante mineral multiviscoso para 
transmissões automotivas, com 
viscosidade no grau SAE 80w90, e nível de 
desempenho API GL-5, que atenda a 
norma MIL-L-2105D e que possua 
APROVAÇÃO [2] pela norma Mercedes-
Benz MB 235.20 – API GL-5 Especificação 
conforme DBL 6650.20. Sugestões de 
produtos: Lubrax TRM 5 sae 80w90, Mobil 
Mobilube HDA 80w-90, Texaco Multigear 
EP 80w90, YPF Hipoidal 80W90, Shell 
Spirax S2 A 80W-90, Ipiranga Ultragear MB 
80W-90, Petronas Tutela TRD 80w90, 
entre outros. Deve ser fornecido em galões 
de 20 Litros. 

5 – Transportes e 
Obras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 615,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 3.075,00 

08 BD 30 

Óleo para câmbio e diferencial 85w140. 
Lubrificante mineral multiviscoso para 
transmissões automotivas, com 
viscosidade no grau SAE 85w140, e nível 
de desempenho API GL-5, que atenda a 
norma MIL-L-2105D e que possua 
APROVAÇÃO [3] pela norma Mercedes-
Benz AH00.40-B-0001-01ABA. Sugestões 
de produtos: Lubrax TRM 5, Mobil 
Mobilube HD 85w-140, Texaco Multigear 
EP 85w-140, YPF Hipoidal 85W-140, Shell 
Spirax S2 A 85W-140, Ipiranga Ultragear 
MB 85W-140, entre outros. Deve ser 
fornecido em galões de 20 Litros. 

10 – Agricultura  
15 – Transportes 

e Obras 
5 – Secretaria de 

Educação  
 

 
 

R$613,75 

 
 

R$18.412,50 
 

 

09 BD 45 

Óleo para caixa e transmissões 80w. 
Lubrificante mineral para caixa e 
transmissões automotivas, com 
viscosidade no grau SAE 80w, e nível de 
desempenho API GL-4, que atenda a 
norma ZF TE-ML17A e que possua 
APROVAÇÃO pela norma Mercedes-Benz 
MB 235.5. Sugestões de produtos: Ipiranga 
Ultragear MB 80W, Lubrax TRM 4 SAE 
80W, Spirax S3 G 80W, Tutela ZC 80 W.  

10 – Agricultura  
10 – Educação  

10 – Transportes 
e Obras 

5 – Turismo e 
Limpeza Pública 

10 – Saúde 

 
 
 
 
 

R$588,75 

 
 
 
 
 

R$26.493,75 

10 UNID 110 
Óleo lubrificante para motores 2 tempos 
refrigerados a ar, API TC SAE 30 em 
embalagens de 500 ml. 

100 – Turismo e 
Limpeza Pública 

10 – Transp e 
obras 

 
 

R$ 34,00 

 
 

R$ 3.740,00 

11 UNID 50 

Fluido de freio DOT 4, O produto deverá 
ainda ter APROVAÇÃO pela norma MB 
AH00.40-B-0001-01MBD (DBL 7760,30). 
Sugestões de produtos: Ipiranga Fluido 
Super Premium, Lubrax Fluido para Freios 
Especial, Petronas Tutela Top 4, 
embalagem de 500 ml. 

10 – Agricultura  
10 – Educação  

15 – Transportes 
e Obras 

5 – Turismo e 
Limpeza Pública 

10 – Saúde  

 
 
 
 
 

R$34,82 

 
 
 
 
 

R$1.741,00 



    
  

 

12 LTS 100 

Fluido sintético para uso em sistemas de 
arrefecimento de veículos automotivos, 
composto à base de monoetileno glicol, 
com inibidores orgânicos e inorgânicos de 
corrosão. Atender às normas SAE J 1034, 
ASTM D-4985 e D-6210, NBR 13705 Tipo 
A, MERCEDES BENZ DBL 7700.00 (MB 
325.0). Embalagem em litro. 

20 – Agricultura  
20 – Educação  

40 – Transportes 
e Obras 

5 – Turismo e 
Limpeza Pública 

15 – Saúde 

 
 
 
 

R$ 50,33 

 
 
 
 

R$ 5.033,33 

13 BD 30 

Óleo mineral Lubrificante SAE  30. 
Destinado às transmissões, conversores 
de torque, comandos finais, freios úmidos 
e sistemas hidráulicos que equipam as 
máquinas de serviço pesado, como a 
usada em obras de escavação. Deve 
atender ás normas Caterpillar TO 4, 
Alisson C4 e Komatsu Micro-Clutch.  
Sugestões de produtos: YPF FT Super 30, 
Tutela TRC SAE 30. 

10 – Agricultura  
10 – Educação  

10 – Transportes 
e Obras 

 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 725,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$21.750,00 

14 BD 30 

Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético 
para motores diesel. Lubrificante 
multiviscoso de base 100 % sintética, no 
grau SAE 10w40 e nível de desempenho 
API CI-4. E ACEA E7. Aprovado pela 
norma Mercedes-Benz 228.5 [4] ou MAN M 
3277. Produtos de referência:  Petronas 
Tutela Urania K 10W40; Ursa Premium 
TDX 10W-40; Lubrax Avante SAE 10W-40; 
Castrol Enduron 10W-40. Embalagens de 
20 litros. 

10 – Agricultura  
10 – Educação  

10 – Transportes 
e Obras 

 

 
 
 
 

R$ 862,50 

 
 
 
 

R$25.875,00 

15 TB 3 

Graxa Lubrificante à base de sabão 
complexo de lítio, com aditivos de extrema 
pressão e inibidores de oxidação e 
corrosão, no grau NLGI 2 Recomendada 
para a lubrificação de equipamentos 
automotivos, agrícolas, marítimos e 
industriais, que operem sob condições 
severas e altas temperaturas de trabalho. 
Deve possuir elevada resistência ao 
cisalhamento, mantendo-se aderida às 
superfícies mesmo sob condições severas. 
Deve possuir APROVAÇÃO [5] pela norma 
Mercedes-Benz DBL 6804.00- complexo 
de lítio e ponto de gota igual ou superior a 
190 °C. Sugestões de produtos: Lubrax 
AutoLith 2, Evora Lith Blue MP, Tutela MR-
2, Marfak MP 2. Tambor de 170 kg. 

1 – Educação 
1 – Transportes e 

Obras 
1- Agricultura  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 4832,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$14.496,00 

16 BD 10 

Óleo mineral Lubrificante SAE 50. 
Destinado às transmissões, conversores 
de torque, comandos finais, freios úmidos 
e sistemas hidráulicos que equipam as 
máquinas de serviço pesado, como a 
usada em obras de escavação.  

2 – Agricultura 
2 – Educação 

2 – Transportes e 
Obras 

2 – Turismo e 
Limpeza Pública 

2 – Saúde 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



    
  

 

Aprovação ZF TE-ML 04B.  Produtos 
Sugeridos:  IPIRANGA ULTRAGEAR, 
LUBRAX TURBO ME, TEXACO Ursa 
Trans. Deve ser fornecido em galões de 20 
Litros. 

 
 
 

R$614,66 

 
 
 

R$6.146,66 

17 BD 15 

Lubrificante ATF Tipo A Sufixo A, com 
índice de viscosidade acima de 165. Óleo 
hidráulico tipo ATF de alta qualidade, de 
cor avermelhada, indicado para uso em 
transmissões automáticas e sistemas de 
direção hidráulica de veículos e 
caminhões, que atenda à classificação GM 
Tipo A Sufixo A.  O produto deverá ainda 
ter APROVAÇÃO pela norma MB 236.2 
(DBL 6623.10).  Sugestões de produtos: 
Texaco Texamatic® ATF, Lubrax ATF TA, 
Mobil ATF 200, Ipiranga AT Fluído Tipo A. 
Embalado em galões de 20L  

5 – Agricultura 
5 – Educação 

5 – Transportes e 
Obras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$758,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$11.374,95 

18 BD 10 

Lubrificante de base mineral no grau ISO 
VG 46, com IV (índice de viscosidade) 
acima de 110. HLP e Aditivação 
antidesgaste AW  Lubrificante de base 
mineral desenvolvido para sistemas 
hidráulicos de equipamentos de 
terraplanagem e industriais, que operem 
em condições severas de pressão e 
temperatura.   Deve atender aos requisitos 
na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP.  
Atende ainda aos requisitos dos 
fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, 
Vickers e Cincinatti. Sugestões de 
produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-
Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga 
Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre 
outros.   
Galões de 20L. 

5 – Agricultura 
5 – Transportes e 

Obras 
 

 
 
 

R$655,00 

 
 
 

R$ 6.550,00 

19 BD 15 

Óleo mineral Lubrificante SAE 40. É 
indicado para utilização em caixas de 
câmbio Eaton FSO-4205A, FS-5106 e FS-
6206, e caixas de câmbio Volvo que 
requeiram a utilização de um óleo de motor 
diesel monoviscoso SAE 40, quando fora 
do período de garantia Deve ser fornecido 
em galões de 20 Litros. 

5– Agricultura 
5 – Educação 

5 – Transportes e 
Obras 

 

 
 
 
 

R$ 825,00 

 
 
 
 

R$12.375,00 

20 BD 15 

Óleo Lubrificante monoviscoso no Grau 
SAE 90, com nível de 
desempenho API GL-5. Deverá possuir 
APROVAÇÃO pela 
norma MB 235.0 Em galões de 20L. 
Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 
SAE 90, Ipiranga 

 
5 – Agricultura  

5 – Transportes e 
Obras  

5- Educação 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 581,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$8.715,00 



    
  

 

Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 
90, Tutela TRD 
90, Castrol EPX 90. Galões de 20l. 

21 BD 10 

Óleo do sistema hidráulico e Fluido 
universal para tratores (UTO) de alto 
desempenho, cor azulada, recomendado 
para uso simultâneo nos sistemas de 
transmissão, hidráulicos e de freio. 
Proporciona uma operação com baixo nível 
de ruído e trepidação. Viscosidade SAE 
20w30 e desempenho API GL-4. Atende à 
norma  JOHN DEERE JDM J20C, Ford 
M2C 86B: C, MASSEY FERGUSON M-
1135 e ALLISON C-4.  Sugestões de 
produtos: Lubrax grans THF, Petronas 
AMBRA MULTI F ,  Embalagens de 20L. 

5  - Transportes e 
Obras 

5- Agricultura  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 661,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 6.616,66 
 

22 KG 300 Estopa de pano costurada 

100  - Transportes 
e Obras  

100- Agricultura  
100- Educação 

 
 

R$ 21,66 

 
 

R$ 6.500,00 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO  

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação de serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercido pelo gestor do contrato, especialmente designado pela secretaria de 
administração. 
10.2. Quaisquer exigências da fiscalização da contratante inerentes ao objeto do 
presente Termo de Referência deverão ser prontamente atendidas pela contratada sem 
qualquer ônus para a contratante.  
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato e/ou pelo retardamento na sua 
execução, o Órgão poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções: 
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta 
para os quais tenha concorrido; 
b) MULTA – MORATÓRIA – a empresa CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, pelo atraso 
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor 
ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o 
caso, cobrado judicialmente; 
c) MULTA COMPENSATÓRIA – em razão da inexecução total ou parcial do Contrato, 
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não 
sendo possível determinar esse valor, sobre o valor total do Contrato, podendo esse 



    
  

 

valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou cobrado 
judicialmente; 
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
11.2. O Órgão aplicará as demais penalidades previstas nas leis 10.520/02 e 8.666/93, 
sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 
11.3 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
11.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “c”, facultada a defesa prévia do interessado, no processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do § 1º do art. 86 e do § 2º do art. 87, ambos 
da Lei de Licitações. 
 

12. PAGAMENTO  

12.1. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do atesto da Nota Fiscal pelo setor de licitações. 
12.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta 
corrente da CONTRATADA. 
12.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência 
quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
12.4. O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 12.3, não lhe 
gera direito a alteração de preços ou compensação financeira. 
 
13. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO  

13.1. O presente REGISTRO DE PREÇOS será realizado utilizando-se da modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM e sob o regime de 
execução indireta.  
 

14. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS ITENS  

14.1. A execução dos serviços licitados dar-se-á após a assinatura da Ata de Registro 
de Preço e com a ordem de serviço emitida.e terá, no máximo, 10 (dez) dias para 
entrega dos itens, a contar do recebimento da ordem para início da prestação dos 
serviços.  
 

15.DA FORMALIZAÇÃO DA ATA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  



    
  

 

15.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços. 
15.2. A Administração convocará formalmente o licitante vencedor para que este, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ata de Registro de 
Preços, assine a referida ata e a devolva a prefeitura. 
15.3. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços será exigido que o representante 
da empresa possua poderes para tal, seja no contrato social ou em procuração 
específica. 
15.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a 
prestar os serviços a ela adjudicados, de acordo com a necessidade e conveniência da 
administração, conforme as especificações e as condições contidas no edital, em seus 
anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 
especificações e as condições deste Termo de Referência. 
15.5. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura. 
15.6. Autorizada que seja a contratação, após a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, será celebrado contrato. 
15.7. O licitante vencedor deverá assinar as vias do contrato e devolvê-las ao setor de 
licitações. 
15.8. O prazo de vigência do contrato, em conformidade com o Inciso II, do Artigo 57 
da Lei 8666/93, será de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo 
prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 
60 (sessenta) meses.  
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. Quaisquer esclarecimentos, eventualmente suscitados, relativos às orientações 
contidas no presente termo de referência, poderão ser solicitados ao setor de licitações 
da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, através do fone 49 3562 2000 ou e-mail: 
compras@pinheiropreto.sc.gov.br ou cotar@pinheiropreto.sc.gov.br  
 

 

IVANETE SIMIONATTO BADO 

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM 

ESTAR SOCIAL 

 

 

FABIO JUNIOR GESSI 

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E 

OBRAS 

KARINA CHIARANI FACHIN 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

CULTURA E ESPORTES 

 

 

AGUSTINHO PANCERI 

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA  

 

  

MAURICIO CHELEST 

SECRETÁRIO DE TURISMO E 

LIMPEZA PÚBLICA 

 

mailto:compras@pinheiropreto.sc.gov.br
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