
 JUSTIFICATIVA 
 

1– OBJETO: 

1.1. Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada em serviço de 

manutenção calibragem de unidades, calibragem de bicos, calibragem de bombas injetoras, 

calibragem de bomba hidráulica, troca de reparos de unidades, serviço de raster em maquinas 

pesadas para atender a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juscimeira, conforme 

requisitos e condições constantes no edital e seus anexos.  

O serviço a ser contratado, o respectivo valor máximo a ser pago pela Prefeitura 

Municipal de Juscimeira-MT, obedecem à tabela que segue: 

 

Item Descrição do Produto Cód TCE Qtde. Unidade  Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 
PRESTAÇÃO DE HORA/SERVIÇO 
NA MANUTENÇÃO  Calibragem de 
unidades, calibragem da transmissão, 
calibragem de bicos injetor, 
regulagem de válvulas do 
motor,regulagem de pressão do 
sistema hidráulico, calibragem de 
bombas injetora, calibragem de 
bomba hidráulica. em maquinas 
pesadas,  Município de 
Juscimeira/MT. Que será paga por 
HORA/SERVIÇO.  

0007193 1000 HORAS 218,67 218.670,00 

02 
PRESTAÇÃO DE HORA/SERVIÇO 
NA MANUTENÇÃO Trocar os reparos 
das unidades, revisar e trocar reparos 
bombas,comando,redutores 
hidráulicos,revisar e trocar reparos de 
transmissão   em maquinas pesadas 
Município de Juscimeira/MT. Que 
será paga por HORA/SERVIÇO. 

0002799 1000 HORAS 228,67 228.670,00 

03 
PRESTAÇÃO DE HORA/SERVIÇO 
NA MANUTENÇÃO Serviço de 
diagnostico eletrônico (Raster). 
Revisar sistema elétrico módulo, 
painel,chicote, alavanca de marcha e 
falhas elétrico em maquinas pesadas 
Município de Juscimeira/MT. Que 
será paga por HORA/SERVIÇO. 

0007220 1000 HORAS 242,00 242.000,00 

 

Valor Global:  689.340,00 

 

 

 

 



 
2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se a licitação visando atender as necessidades dos maquinários da 

Secretaria acima mencionada, uma vez que os serviços a serem realizados são essenciais 

para manutenção e para manter o bom funcionamento dos maquinários. Trazendo assim 

segurança e cuidados básicos para os servidores que trabalham no setor. 

 

 

 
3 – CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1. A prestação de serviço, desta licitação, devera ser realizada no Município de 

Juscimeira, ou em outro Município desde que as despesas com a remoção dos veículos, 

maquinas, sejam por conta da empresa contratada, bem como a total responsabilidade 

sobre os bens. 

3.2. O serviço devera ser realizado após o envio de uma autorização Ordem de 

serviço. 

3.3. O prazo para a prestação do serviço é imediata após Ordem de serviço. 

3.4. Prazo de pagamento: em até 30 dias após emissão de Nota Fiscal. 

 

 

 

4 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

4.1.   Prestar o serviço no local supracitado e informado na Ordem de Serviço;   

4.2. Prestar o serviço de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 

contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;   

4.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do serviço a 

ser adjudicado; 

4.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;   

4.5. Realizar os serviços em ate 24 (vinte e quatro) horas, caso não atenda as 

necessidades da contratante ou caso algum defeito, falhas apresente. 

 

5.  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 

 5.1 Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade 

manifestada nos serviços fornecidos;   

5.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;   



5.3. Para aceitação definitiva o Município de Juscimeira poderá realizar testes 

para comprovação da qualidade dos serviços;   

5.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.   

 

7. FISCAL   

7.1. Será fiscal do contrato o funcionário publico Srº                                                         

, nomeado como Superintendente de Fiscalização de Contratos, através da Portaria Nº                                                            

, de                                     .   

 

 

Juscimeira, 11 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

Celso Kiitiro Fujii 

Secretaria Solicitante  


