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JUSTIFICATIVA 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A presente justificativa foi elaborada em cumprimento ao disposto na legislação federal e 

municipal correspondente. 

 

2 – DO OBJETO 

A presente tem por objeto “Registro de Preços Para Contratação de Empresa Especializada 

em Serviços Mecânicos, Manutenção em Radiadores, Sistema Elétricos e Ar Condicionado, Para 

Atendimento à Frota Municipal, Deste Município”. 

 
ITEM DESCRIÇÃO COD.TCE UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

REPARO MECÂNICO EM 

VEICULOS DE 

GASOLINA/ALCOOL, 

INDEPENDENTE DE MARCA E 

MODELO. (COMPONENTES: 

MOTOR, CÂMBIO, SUSPENSÃO, 

FREIO, CUBOS E DIREÇÃO) 

00030602 
HORAS 

(1091) 
600 78,33 46.998,00 

02 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

REPARO MECÂNICO EM 

VEICULOS À DIESEL TIPO: 

CAMINHONETE E VAN, 

INDEPENDENTE DE MARCA E 

MODELO. (COMPONENTES: 

MOTOR, CÂMBIO, DIFERENCIAL, 

SUSPENSÃO, FREIO, CUBOS E 

DIREÇÃO). 

00013296 
HORAS 

(1091) 
600 91.00 54.600,00 

03 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

REPARO MECÂNICO EM 

VEICULOS À DIESEL TIPO: 

MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS E 

CAMINHÃO, IDENPENDENTE DE 

MARCA E MODELO. 

(COMPONENTES: MOTOR, 

CÂMBIO, DIFERENCIAL, 

SUSPENSÃO, FREIO, CUBOS E 

DIREÇÃO). 

00013294 
HORAS 

(1091) 
600 110.00 66.000,00 

04 

PRESTAÇÃO DE HORA/SERVIÇO 

NA MANUTENÇÃO DE 

RADIADORES AUTOMOVEIS 

LEVES, VANS E CAMINHONETE, 

INDEPENDENTE DE MARCA E 

MODELO 

282639-9 
HORAS 

(1091) 
300 126,66 37.998,00 
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05 

PRESTAÇÃO DE HORA/SERVIÇO 

NA MANUTENÇÃO DE 

RADIADORES, SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS, CAMINHÕES, 

ÔNIBUS E MICRO-ONIBUS E 

MAQUINAS PESADAS 

INDEPENDENTE DE MARCA E 

MODELO 

00013276 
HORAS 

(1091) 
300 130.00 39.000,00 

06 

PRESTAÇÃO DE HORA/SERVIÇOS 

NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 

TIPO LEVES, EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SISTEMA 

ELÉTRICO, CIRCUITO DE 

INGNIÇÃO, CIRCUITO DE 

ARRANQUE, CIRCUITO DE 

CARGA DE BATERIA, CIRCUITO 

DE LUZES, CIRCUITO DE 

ASSESSORIOS DE VEICULOS. 

215325-4 
HORAS 

(1091) 
400 81.67 32.668,00 

07 

PRESTAÇÃO DE HORA/SERVIÇOS 

NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 

TIPO CAMINONETES E VANS, 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SISTEMA ELÉTRICO, CIRCUITO 

DE IGNIÇÃO, CIRCUITO 

ARRANQUE, CIRCUITO DE 

CARGA DE BATERIA, CIRCUITO 

DE LUZES, CIRCUITO DE 

ASSESSORIOS DE VEICULOS 

215352-1 
HORAS 

(1091) 
400 86.67 34.668,00 

08 

PRESTAÇÃO DE 

HORAS/SERVIÇOS NA 

MANUTENÇÃO DE VEICULOS 

PESADOS, MICRO ONIBUS, 

CAMINHÃO, ONIBUS, EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DE SISTEMA 

ELÉTRICO, CIRCUITO DE 

IGNIÇÃO, CIRCUITO DE 

ARRANQUE, CIRCUITO DE 

CARGA DE BATERIA, CIRCUITO 

DE LUZES, CIRCUITO DE 

ASSESSORIOS DE VEICULOS 

215365-3 
HORAS  

(1091) 
400 116.67 46.668,00 

09  

PRESTAÇÃO DE 

HORAS/SERVIÇOS, EM AR 

CONDICIONADO, EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

VEICULOS OPERACIONAIS DA 

FROTA DO MUNICIPIO 

00013134 
HORAS 

(1091) 
400 130.00 52.000,00 

VALOR TOTAL 410.600,00 

   

3 – DA JUSTIFICATIVA 

 Serviço se justifica face ao interesse público de executar-se a manutenção preventiva e 

corretiva da frota municipal, para o desempenho regular das atividades praticadas no ambiente da 

Administração, uma vez que os veículos oficiais devem estar em plenas condições de funcionamento e 

conservação, à disposição do serviço sempre que forem demandados e, no caso de situações 

emergenciais, receber o atendimento e assistência devidos. Alem disso, da salvaguarda do patrimônio 
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publico, a referida manutenção também se torna necessária com vistas à segurança dos usuários dos 

veículos.  

 

4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços de mão de obra serão sempre precedidos de requisição e posterior 

autorização através de uma Ordem de serviço. 

Recebida a requisição, a Detentora fará uma avaliação previa estimando a quantidade de 

hora (s) necessária (s) para a realização do serviço. 

Paralelamente à quantidade estimada de hora (s) para a execução dos serviços, a Detentora 

enviará também a relação de peças que deverão ser substituídas ou encaminhadas à oficina 

especializada, sendo que o município realizará os devidos procedimentos para a aquisição das mesmas. 

O prazo necessário para a aquisição das peças, período em que o veiculo ou maquinário 

estiver sob a guarda da Detentora, não poderá ser cobrado como hora trabalhada. 

O orçamento completo de responsabilidade da Detentora deverá ser apresentado para 

aprovação, no prazo Maximo de 24 (vinte quatro) horas do recebimento da Requisição. 

Considerando a avaria, ou solicitada à prestação do serviço, a empresa detentora, deverá 

providenciar o conserto e/ou reparo em um tempo mínimo, dentro do razoável. 

Depois de autorizado o serviço pela Prefeitura através da expedição da OS, a Detentora 

deverá iniciar os serviços no prazo Maximo de 48 (quarenta oito) horas,e a termina-lo no prazo indicado 

no orçamento, com tolerância de atraso de até 24 (vinte quatro) horas. 

A comprovação das horas trabalhadas se dará através de um relatório diário com a assinatura 

de um servidor designado pelo município. 

Os serviços deverão ser efetuados em local próprio da Detentora com o ferramental da 

empresa, com acompanhamento da efetivação dos serviços por um servidor designado pela Secretaria 

correspondente a solicitação. 

A Detentora deverá possuir local apropriado para a guarda e conservação dos veículos, 

devendo ser uma área fechada e coberta, com total segurança e, ainda, abrigados do sol e da chuva em 

tempo integral, enquanto estiverem sob a responsabilidade da detentora. 

Deverá também dispor, quando da prestação dos serviços, de ferramental e instrumental 

técnico compatível e adequado para realização dos reparos, substituições e testes necessários. 

Todos os serviços serão fiscalizados, auditados e conferidos a qualquer tempo, ou seja: 

antes, durante e após a conclusão dos serviços e até após a entrega da Nota Fiscal, podendo ser, também 

a qualquer tempo, rejeitado total ou parcialmente se identificado e comprovada a pratica de desídia 

quanto à elaboração do orçamento ou execução do (s) serviço (s). 

Todos os serviços serão obrigatoriamente garantidos pela Detentora pelo prazo de 06 (seis) 

meses. 

 

5 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Serão prestados os serviços relacionados a: mecânica, elétrica, eletrônica, radiadores, ar 

condicionado e congêneres. 

Os serviços de manutenção dos veículos deverão ser prestados em oficina mecânica da 

Detentora, situada no raio de até 15 Km. Do Município. 

Os serviços se classificam em: 

a) Manutenção Operacional: Conjunto de atividades que consiste em sanar, leves 

imperfeições constatadas, tais como: funcionamento do motor, níveis de água da bateria e do 

radiador, combustíveis e óleos, freios, luzes, cinto de segurança, extintor de incêndio, etc. 
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b) Manutenção Periódica: Sistemática regular de revisões e serviços para garantir as 

melhores condições de desempenho do veiculo, no que se refere a seu funcionamento, 

rendimento e segurança, assim como, prevenir a ocorrência de defeitos que possam redundar 

em danos nos componentes, ou mesmo na paralisação do veiculo. 

c) Manutenção Corretiva: Visa tornar operacional o veiculo ocasionalmente desativado em 

decorrência de defeitos, bem como reparar avarias. 

 

Os serviços de manutenção operacional, periódica e corretiva abrangem todos os itens dos 

veículos, incluindo motor, cambio, suspensão, direção, freios, alimentação de combustível, sistema 

elétrico, escapamento, itens de segurança, ar condicionado, enfim todos os componentes dos veículos. 

A manutenção operacional inclui regulagens  ajustes, substituição e complementação de 

fluidos e lubrificantes, substituição de componentes sujeitos a desgaste natural (pastilhas de freio, pneus, 

lâmpadas, fusíveis, etc). 

A manutenção periódica é de caráter preventivo, e deverá ser realizada com a periodicidade 

recomendada pelos fabricantes e de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante 

solicitação da Contratante. 

A manutenção corretiva inclui os defeitos originados por termino de vida útil dos 

componentes, por defeito em peças ou sistemas, e por meio de colisão. 

Todos os serviços de manutenção operacional, periódica e corretiva, serão prestados 

mediante o pagamento de Hora/Serviço Mecânico prevista no contrato. 

 

6 – DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

Para aquisição deste objeto esta sendo empregada a modalidade de licitação denominada 

Pregão Presencial, a qual obervará os preceitos de direito púbico e, em especial as disposições da Lei 

Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 

Complementar nº 123/2006 e outras normas aplicáveis à espécie. 

 

7 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO POR HORA 

 

8 – 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. 

 

9 – DO PRAZO PARA O INICIO E DA VIGENCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O inicio será imediato após a assinatura da Ata de Registro de Preços, que ocorrerá no prazo 

Maximo de 05 (cinco) dias uteis após a publicação da HOMOLOGAÇÃO do respectivo certame, sendo 

certo, que a referida prestação dos serviços será pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

10 – DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Registro de Preços será efetivado conforme as disposições do Edital que rege a presente 

licitação. 

As clausulas referente à Ata de Registro de Preços são às constantes na Minuta da Ata 

Registro de Preços, parte integrante do Edital. 
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11 – DAS CONDIÇOES DE EXECUÇAO DO OBJETO LICITADO 

O objeto desta licitação, deverá ser executado parcelada mente, somente após o recebimento 

da Ordem de Serviços, que será emitida pela Secretaria competente. 

O prestador de serviço esta sujeito à fiscalização do serviço no ato da entrega e 

posteriormente, reservando-se à esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não 

receber o serviço, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias, ou no caso de o serviço 

prestado não ser de primeira qualidade. 

Caso o serviço prestado seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos, a 

empresa deverá corrigi-los ou complementa-lo em 24 (vinte quatro) horas. 

O licitante vencedor deverá cumprir obrigatoriamente o prazo e as solicitações desta 

Administração Publica Municipal. 

O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 

PROVISORIAMENTE, para efeito posterior verificação do serviço entregue, retirado de 

acordo com as especificações exigidas. 

DEFINITIVAMENTE, após verificação da qualidade do serviço e consequentemente 

aceitação pelo Setor Competente. 

A empresa vencedora do certame obriga-se a executar o objeto a que se refere esta 

Justificativa estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a 

correção do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 

especificações. 

Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar 

discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da Detentora para efetuar a 

correção do mesmo. 

 

12 – DO VALOR ESTIMADO 

O valor estimado pela Administração para e execução do respectivo serviço listado é de R$ 

410.600,00 (Quatrocentos Dez Mil, Seiscentos Reais), conforme acima demonstrado. 

 

13 – DAS ALTERAÇÕES DESTA JUSTIFICATIVA 

Esta justificativa poderá sofrer alterações ate a data de divulgação ou publicação do 

instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta 

comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente. 

 

Juscimeira/MT., 29 De Agosto 2.019 

 

 

 

 

NASSIN EL DIN FARRAH 

        Secretário Saúde  

  

 

 


