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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS, para atender as 
necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS: 
Item Descrição dos Serviços Unid Quant 

1 Confecção e Instalação de grades de Vergalhão de ½ c/ barra de 
1x3/16 M² 3.100 

2 Confecção e Instalação de grades de metalon 20 x 30 galvanizado M² 2.480 

3 Confecção e Instalação de Traves p/ Campo de futebol de Tubo de 
4” Par 100 

4 Confecção e Instalação de traves para futsal e arena – tubo 
galvanizado de 3” Par 80 

5 Confecção e Instalação de Portas de Ferro c/ Chapa 18 metalon 50 
x 30 ecantoneiras de 5/8 Und 251 

6 Confecção e Instalação de tela de alambrado – fio 12 c/ tubo de 2” M 1.930 

7 Reforma de grades de Vergalhão  M² 1.750 

8 Reforma de grades de Metalon M² 1.340 

9 Reforma de alambrado de quadra de esportes M 700 

10 Confecção e Instalação de corrimão c/ tubo 1,1/2” M 720 

11 Confecção e Instalação de brinquedos – tubo galvanizado de 1” Und. 36 

12 

Confecção de carrinho para transporte de carga em formato de 
prancha, com as seguintes características: 2 m de comprimento x 1 
m de largura com chapa de alumínio na base, 04 rodas e alça 
metálica para condução medindo 1m x 0,75 m, cantoneiras em 
tubos 2 x 3/16. 

Und 11 

 
3- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
3.1- Os serviços deverão ser prestados de acordo com a necessidade da Administração, nos 
locais a serem indicados pela Prefeitura, podendo ser na área urbana ou comunidades, vilas 
onde as gestões municipais mantem unidades administrativas que vise o atendimento da 
população. 
 
3.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 ( dez) dias corridos, após a 
emissão da Ordem de Serviço e conforme Croqui elaborado pelo Município, sendo de 
responsabilidade da empresa a confecção, transporte e instalação das peças nos locais 
indicados. 
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3.3- As peças que não forem fabricadas de acordo com o Croqui elaborado pelo Município e 
que não atenderem os padrões de qualidade e segurança a que se destinem não serão aceitas e 
deverão ser substituídas sem quaisquer ônus para o Município. 

 
3.4- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
3.5 – Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
3.6- Competirá a proponente a admissão de mão-de-obra em quantidade suficiente ao 
desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta, também, os encargos necessários 
e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais dentre outros correlatos, bem 
como indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a proponente 
pelas reclamatórias trabalhistas, bem como pelos danos causados por seus empregados, 
auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem. 
 
3.7 -  A otimização ou adequação dos serviços pode acarretar alteração na quantidade de mão 
de obra inicialmente ofertada, não cabendo alteração de preço caso permaneça a execução nos 
limites dos quantitativos estabelecidos nesse edital. 
 
3.8 - Os funcionários admitidos deverão possuir aptidão física compatível e qualificação que os 
capacite a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. 
 
3.9 - Os funcionários da contratada, no exercício de suas atribuições, deverão atuar com zelo e 
urbanidade com o público. 
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