
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL JUSCIMEIRA – MT 

________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 210, BAIRRO: CAJUS - FONE/FAX: (66) 3412-1371 

ADMINISTRACAO@JUSCIMEIRA.MT.GOV.BR | CEP: 78810-000 - JUSCIMEIRA-MT. 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 
 
1. JUSTIFICATIVA:  
 

1.1. Com a necessidade continua da manutenção corretiva e preventiva dos veículos da 
municipalidade esperam-se prolongar a vida útil e dando maior segurança na trafegabilidade de tais 
equipamentos que compõe a frota do transporte escolar do Município de Juscimeira/MT.  

1.2. Os serviços em questão encontram-se definidos como natureza continuada, visto que a 
paralisação comprometeria a logística dos serviços, e poderia acarretar prejuízos à continuidade dos 
serviços prestado à população.  

1.3. O município possui um mecânico que faz a manutenção de máquinas pesadas e 
caminhões. Onde a demanda de serviços também é enorme, sendo impossível apenas um mecânico 
conseguir fazer a manutenção de todos os veículos e máquinas.  

1.4. Diante do exposto acima se surge à necessidade de contratação de empresa/mecânico 
especializado para a manutenção dos veículos do transporte escolar, ao qual o mecânico do 
município não consegue atender ou fazer a manutenção. 

 
 

2. OBJETIVO:  
 

2.1. O presente termo visa contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
mecânicos (manutenção preventiva e corretiva), para os veículos transporte escolar do Município de 
Juscimeira/MT. 

2.2. Os serviços deverão atender às exigências de qualidade, observado os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, 
etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

2.3. Para as peças de reposição a CONTRATADA deverá apresentar relação das 
mesmas a CONTRATANTE, a qual será responsável por sua aquisição.  

2.4. O objeto abrange a execução, pela contratada, de todos os serviços, atos, 
procedimentos, deslocamento, atividades e fornecimentos de mão de obra e material necessários ao 
seu pleno, total e integral cumprimento, bem como todas as demais atribuições e responsabilidades 
para o fiel cumprimento do objeto. 
 
3. META:  
 

3.1.  Manutenção preventiva e corretiva, para veículos transporte escolar do Município 
de Juscimeira/MT.  
 
 
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
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4.1 Sempre na ocorrência de serviços mecânicos com troca de peças ou não, serão 
prestados pela vencedora, mediante ordem de serviço, devidamente autorizada por comunicação 
escrita, devendo os serviços serem executados na oficina da CONTRATANTE.  

4.1.1 Para emissão da Ordem de serviço, a CONTRATADA apresentará orçamento 
especificando a quantidade estimada de horas para execução dos serviços, bem como o 
quantitativo e a especificação técnica das peças para reposição. 
4.1.2. Os serviços deverão ser executados de maneira que mantenha os veículos e 
maquinários em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, mediante 
assistência técnica e serviços de manutenção preventiva e corretiva de defeito e 
verificações que se fizerem necessárias, efetuando-se conserto e lubrificações, bem 
como outros serviços recomendados para uma manutenção adequada.  
4.1.3. A conclusão dos serviços de manutenção corretiva ficará condicionada a sua 
extensão, variando de conserto a conserto, dependendo do grau de dificuldade.  
4.1.4. Todos os serviços executados deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) 
dias.  
4.1.5. Quando ocorrer pane nos veículos que venha a motivar a necessidade dos serviços 
de guincho, estes serão realizados pelo Município.  

 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:  
 

5.1 Será CONTRATADA a empresa que oferecer o menor preço mensal, essa 
modalidade é praxe nas prestações de serviços pelas oficinas mecânicas para órgãos públicos.  

5.2 Poderão participar as empresas que comprovarem estarem sediadas no município de 
Juscimeira/MT, justifica-se pela necessidade de o serviço ser prestado de forma imediata e de que 
fica inviável fazer a manutenção em outros municípios.  

 
 
6. VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA:  

 
6.1. Para a estimativa de custo, o valor máximo de referência para preços de mão de 

obra deverá ser utilizada o valor aplicado abaixo.  
 

a) Mão de Obra Mecânica: Veículos Transportes Escolar, do município de 
Juscimeira/MT  

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

Mão de Obra Mecânica: Transporte 
Municipal Escolar, Município de 
Juscimeira/MT. 
Descrição dos Serviços:  Mão de Obra 
para manutenção e revisão dos sistemas 
de Direção, Freios, Suspensão, 
Escapamentos, Transmissão, Motor, 
Substituição de Peças, Solda, Troca de 

Mês 12 5.450,00 65.400,00 
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Óleo, Troca de Fluídos, ou seja, todos 
serviços de manutenção em veículos 
pesados, conforme discriminado a seguir; 
Veículos: OBD 2150 Marca 
Iveco/Cityclass 70C17, Ano 2012 / OBR 
9474, Marca VW 15.190 EOD E.HD. 
ORE, Ano 2013 / NPH 2024 Marca VW 
15.190 EOD E.S.ORE, Ano 2010 / NUG 
3417 Marca MARCOPOLO/VOLARE 
V8L, Ano 2010 / QCG 1245 Marca 
VW.NEOBUS MINI ESC, Ano 2019 / 
QCG 1247 Marca WV.NEOBUS MINI 
ESC, Ano 2019 / OBF 7141 Marca 
VW/15.190 EOD E.S.ORE, Ano 2012 / 
NP 6741 Marca M.BENZ/M.POLO 
VICINO, Ano 2010 / NPH 1434 Marca 
IVECO/CITYCLASS 70C1, Ano 2010 

VALOR TOTAL 65.400,00 
 
 

6.2. Os valores apresentados referem-se a valores estimativos, e serão faturados de 
acordo com o valor dos serviços prestados segundo requisição emitida pelo Departamento 
competente.  

6.3. O objeto previsto nesta Justificativa poderá sofrer alterações, conforme critérios de 
sua conveniência e respeitando-se os limites legais.  

6.4. Ao final será definido, um único vencedor que será contratado para a execução de 
serviços, pois trata-se de medida que visa trazer economia, agilidade e qualidade na prestação dos 
serviços.  

6.5. Inclui–se nos serviços a serem prestados a assistência nas áreas de injeção 
eletrônica – convencional, pequenas soldas e reparos, reposição de peças, e socorro mecânico 
dentro do limite geográfico do Município.  

6.6. Os serviços deverão ser prestados na oficina de propriedade da CONTRATANTE, 
com ferramentas da CONTRATADA, e seus funcionários, ficando sob sua inteira responsabilidade 
sobre qualquer acidente que porventura acontecer durante a execução dos serviços.  

6.7. O contratada vencedora fica obrigado a socorrer os veículos da prefeitura quando 
solicitado. 

6.8. A CONTRATADA somente poderá subcontratar os serviços objeto desta 
contratação, com expresso consentimento do CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar a 
subcontratação dos serviços, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das 
atividades da subcontratada, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  
 
7. DA RESPONSABILIDADE  

7.1. Da CONTRATADA: Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  
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7.1.1 Atender prontamente às requisições do Município para executar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos veículos do transporte escolar.  
7.1.2 Utilizar nos serviços peças e acessórios novos, originais e/ou genuínos, 
acompanhados dos respectivos “Certificados de Garantia” do fabricante.  
7.1.3 Utilizar na execução dos serviços somente ferramentas recomendadas pelo 
fabricante.  
7.1.4 Substituir, quaisquer peças ou acessórios defeituosos, dentro das condições da 
garantia estipulada pelos fabricantes, sem ônus adicionais.  
7.1.5 Executar os serviços objeto desta contratação mediante a atuação de profissionais 
especializados e manter quadro de pessoal suficiente para execução dos serviços, sem 
interrupção, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com o Município, sendo 
de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigações 
sociais, trabalhistas e fiscais.  
7.1.6 Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando na ocorrência da espécie forem 
vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que ocorridos nas dependências do Município.  
7.1.7 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município ou a terceiros, por 
ação ou omissão do seu pessoal, durante o desempenho dos serviços.  
7.1.8 Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do 
Município, em decorrência da execução dos serviços, desde que devidamente 
comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
7.1.9 Prazo de garantia dos serviços deverá ser igual ou superior a 90 dias.  
7.1.10 A CONTRATADA terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para 
apresentar orçamento dos serviços solicitados.  
7.1.11 A CONTRATADA deverá manter-se sempre sobreaviso durante o horário 
comercial e regular, ou seja, 07:30 as 11:30 das 13:30 as 17:30, de segunda a sexta-feira 
horário estabelecido como período disponível para execução dos serviços de 
manutenção.  
7.1.12 Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para execução de todos os 
testes necessários para comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença 
do fiscal do CONTRATANTE, como condição de aceitação final.  
7.1.13 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização do Município.  
7.1.14 A CONTRATADA se compromete a devolver as peças substituídas nas mesmas 
embalagens das utilizadas.  
7.1.15 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nesta JUSTIFICATIVA.  
7.1.16 Todos os serviços, depois de concluídos, deverão ser testados, ficando sua 
aceitação final dependendo das características do desempenho determinado após estes 
testes. A licitante vencedora arcará com a responsabilidade técnica e financeira para a 
execução de todos os testes necessários.  

 
7.2. Da CONTRATANTE: Durante a execução do contrato, a CONTRATANTE 

deverá:  
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7.2.1. Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas neste Edital e preços 
pactuados pelos serviços efetivamente efetuados.  
7.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.  
7.2.3. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências relacionadas a execução do 
contrato.  
7.2.4. Prestar informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto do Contrato.  
7.2.5. Proporcionar todas as facilidades, que da CONTRATANTE dependa, ao bom 
andamento do serviço.  
7.2.6. Aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do contrato, 
garantindo a CONTRATADA, a prévia defesa.  

 
 
8. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

8.1. O Prazo previsto para a execução dos serviços vigorará pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, conforme Legislação específica.  
 
9. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

9.1. Promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas.  

9.2. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado 
nos serviços executados.  

9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE.  

9.4. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

9.5. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, 
não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos 
serviços. A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços.  

9.6. O relatório de serviços será destinado ao registro de fatos comunicações pertinentes 
à execução dos serviços como conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de 
trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e 
providências a serem tomadas pela CONTRATADA e Fiscalização. 
 
10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  

10.1 Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços 
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pelo Município.  

10.2 O CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas informações fornecidas e, obedecidas as condições estabelecidas no 
contrato. 
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11. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

11.1. Para aquisição deste objeto esta sendo empregada a modalidade de licitação 
denominada Convite, a qual observará os preceitos de direito púbico e, em especial as disposições 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e outras normas aplicáveis à espécie. 
 

 
12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1. Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL. 
 

13.  DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da efetiva prestação 

de serviços, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e com o 
aceite Da Secretaria requisitante dos serviços, através de seu titular. 

 
 

Juscimeira/MT, 04 De Março 2.020 
 
 
 

BRUNNA MARTINS DOS SANTOS 
Sec.Educação, Lazer e Cultura 

 


