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JUSTIFICATIVA  

 

1 – OBJETO 

1.1.  Constitui objeto deste instrumento a aquisição por meio de Pregão 

Presencial, para registro de preços futura e eventual contratação de empresa especializada em 

prestação  serviços de manutenção em funilaria, pintura, conserto em fibras; de veículos linha leve e 

linha pesada, com todos os materiais e mão de obra necessários para a execução dos serviços, 

visando atender às necessidades de varias secretarias desta administração. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A referida motiva-se pela necessidade da contratação de empresa especializada no 

ramo de funilaria e pintura, devido a falta de equipe técnica especializada e a falta de equipamentos 

e maquinários adequados; onde a mesma não possui servidores concursados e ou contratados para 

tal finalidade.    

2.2. A fixação da área de localização do estabelecimento comercial, neste caso, é 

indispensável, evitando prejuízos econômicos, visto que sua localização em distancia superior a 6 

quilômetros encarece o custo final da contratação, ensejando também perda de tempo. 

 

3 – DO ORÇAMENTO 

3.1. O valor orçado para os itens será o demonstrado abaixo, levando em consideração 

os preços unitários estabelecidos conforme cotação anexa. 

 

Item Cod.TCE Descrição Unid 

Et Car 

Funilaria e 

Pintura 

Top Car 

Funilaria, 

Pintura e 

Polimento 

Carlinhos 

Centro  

Automotivo 

Valor 

Médio 

01 00013155 

Serviços 

Especializado Em 

Funilaria e Pintura 

Automotiva, 

Conserto em 

Fibras em 

Veiculos (Etanol, 

Gasolina) Linha 

Leve, 

Independente De 

Marca Ou Modelo 

(Inlcuso Material e 

Mão de Obra) 

Horas 113,74 104,00 130,80 116,18 

02 00013153 

Serviços 

Especializado Em 

Funilaria e Pintura 

Automotiva, 

Conserto em 

Fibras em Linha 

Pesada: 

Horas 155,65 142,00 179,00 158,88 
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Camionetes, Micro 

Onibus, Onibus e 

Caminhões, 

Independente De 

Marca Ou Modelo 

(Incluso Material e 

Mão de Obra) 

  

 

4 – DO VALOR ESTIMADO, ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL  

4.1. O Valor estimado para contratação dos referidos serviços, é de R$ 158.359,50 

(Cento Cinquenta Oito Mil, Trezentos Cinquenta Nove Reais, Cinquenta Centavos). Levando em 

consideração os preços médios unitários demonstrado na tabela acima. 

 

Item Cod.TCE Descrição Unid. Quant. Vlr.Unit. Vlt.Total 

01 00013155 

Serviços Especializado Em 

Funilaria e Pintura 

Automotiva, Conserto em 

Fibras em Veiculos (Etanol, 

Gasolina) Linha Leve, 

Independente De Marca Ou 

Modelo (Inlcuso Material e 

Mão de Obra) 

Serviços 

Horas 
650 116,18 75.517,00 

02 00013153 

Serviços Especializado Em 

Funilaria e Pintura 

Automotiva, Conserto em 

Fibras em Linha Pesada: 

Camionetes, Micro Onibus, 

Onibus e Caminhões, 

Independente De Marca Ou 

Modelo (Incluso Material e 

Mão de Obra 

Serviços 

Horas 
650 158,88 103.272,00 

VALOR TOTAL 178.789,00 

  

5 – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

5.1.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de  registro de preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração publica 

que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

5.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas  as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão , 

desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

5.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
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convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

6 – PRAZO DE ENTREGA 

6.1. O serviço será efetuado de forma fracionada, de acordo com a contratante e suas 

necessidades, com prazo não superior 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento da autorização 

de fornecimento. Facultativamente desde que, devidamente justificado, o prazo de entrega poderá 

ser prorrogado uma única vez por igual período. 

6.2. A empresa vencedora obrigar-se-á a entrega dos serviços dentro dos padrões 

estabelecidos pela Secretaria responsável, de acordo com especificado na solicitações, 

responsabilizando-se por eventuais prejuízos do descumprimento da mesma. 

6.3. Os serviços executados devem ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias, após a 

entrega do mesmo.  

 

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas que sobrevirem decorrentes do presente, correrão a conta dos recursos 

consignados nas Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas: 

 

02.03 – Secretaria De Administração 

02.03.01 – Secretaria De Administração 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

038 – Ficha 

 

02.05 – Secretaria De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal De Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

152 – Ficha 

 

02.06 – Secretaria De Infra Estrutura 

02.06.01 – Secretaria De Infra Estrutura 

02.06.04.122.0007.2033.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

228 – Ficha 

 

02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.361.0011.2023.0000 – Manutenção e Encargos Com o Transporte Escolar 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

338 – Ficha 

 

02.08 – Secretaria Desenvolvimento Social 

02.08.01 – Secretaria Desenvolvimento Social 
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02.08.08.244.0032.2070.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 

Promoção Social 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

410 - Ficha 

   

 

8 – DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a entrega 

do objeto licitado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais e/ou faturas, juntamente 

com as devidas certidões. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência 

de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à contratada. 

8.2. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção 

por parte da administração e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento ate que o 

problema seja definitivamente sanado.  

 

9 – VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O prazo de vigência da contratação, será de um ano, a partir da data de assinatura 

do contrato ou da Ata Registro de Preços. 

 

10 – DA SUB CONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a sub contratação do objeto licitado. 

 

11 – DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata de 

Registro de Preços, a licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida; 

11.2. Se as certidões negativas não comprovarem a situação regular da licitante, a sessão 

será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para faze-lo nas condições de suas 

respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, 

sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

11.3. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

11.3.1. cumprir rigorosamente os termos do ajuste, ao qual se vincula totalmente, não 

sendo admitidas retificações ou cancelamentos, quer seja nos preços ou nas condições 

estabelecidas; 

11.3.2. efetuar a entrega das peças/acessórios/componentes de acordo com o solicitado, 

bem como das normas constantes no edital; 

11.3.3. comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através do 

agente fiscalizador da ata de registro de preços, qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização necessárias; 

11.3.4. manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 

11.3.5. responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos 

contraídos com terceiros, para a execução do contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a 

elas não se vinculando ao Contratante a qualquer titulo, nem mesmo sob o fundamento de 

solidariedade; 
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11.3.6. será responsável pelo fornecimento das peças/acessórios/componentes dentro 

dos padrões adequados de qualidade e segurança e demais requisitos previstos na Lei 8.078/90, 

assegurando todos os direitos inerentes à qualidade de consumidor à Prefeitura; 

11.3.7. a fornecedora será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscal e comercial; 

11.3.8. substituir em qualquer e sem qualquer ônus ao órgão/entidade toda ou parte da 

remessa devolvida pela mesma no prazo de 24 (vinte quatro) horas, caso constatado defeito e/ou 

divergências nas especificações, que estiverem em desacordo com as especificações constantes no 

pedido, sem ônus para a administração; 

11.3.9. dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Municipio de Juscimeira, no tocante 

ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato. 
  

12 – DA CONTRATANTE 

12.1. A Prefeitura Municipal de Juscimeira, obriga-se-a: 

12.1.1. emitir ordem de fornecimento estabelecendo, dia, hora e quantidade e demais 

informações que achar pertinente para o bom cumprimento do objeto; 

12.1.2. receber os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas no edital; 

12.1.3. notificar a fornecedora de qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços; 

12.1.4. efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas no edital; 

12.1.5. fiscalizar a execução dos serviços; 

12.1.6. notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

12.1.7. aplicar sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

12.2. Caberá a Prefeitura receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, 

quantidade, qualidade e condições estabelecidas em edital; 

12.3. O recebimento provisório dar-se-á pela Secretaria solicitante, por meio de seu 

responsável, sendo que este recebimento na implica na sua aceitação; 

12.4. A unidade demandante terá um prazo de ate 05 (cinco) dias após a apresentação 

dos serviços para atestar a nota fiscal; 

12.5. O objeto adjudicado será recusado se o serviço não for condizente com o 

solicitado pela Secretaria; 

 

13 - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das 

infrações previstas na Lei n° 8.666/93, e na Lei n° 10.520/02, sem prejuízo da responsabilidade civil 

e criminal, ficara sujeita as seguintes sanções:  

13.1.1. Advertência por falta leve, assim entendida como aquela que não acarreta 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

13.1.2. Multa moratória de até 1% (um) por cento por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 10 (dez) dias; 

13.1.3. Multa compensatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do 

contratado, no caso de inexecução total; 
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13.1.4. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, pelo prazo de até dois anos; 

13.1.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Publica Estadual, e o 

conseqüente descredenciamento do Registro Cadastral do Estado, pelo prazo de até cinco anos; 

13.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Estadual, Municipal, 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

13.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as 

disposições da Lei n° 8.666/93 

13.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

13.5. As penalidades previstas importarão na inclusão da contratada no Cadastro de 

Fornecedores impedidos de licitar e Contratar com o Estado de Mato Grosso. 

 

 

Juscimeira,Mt., 12 De Abril 2.019 

 

 

 

Antonio Carlos Da Silva Junior 

         Sec. Administração  

 

 

 

    
 

 

 

 

  


