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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 
GABINETE MUNICIPAL 

MEMORANDO N° 030 / 2021 - GAB/RUR 
	

RURÓPOLIS, 15 DE FEVEREIRO DE 2021 

Diante da necessidade de licitação para contratação de empresa especializada em serviço 

mecânico em maquinas pesada que venham a suprir a necessidades da Secretaria Municipal De 

Infraestrutura de CONTRATADA, solicito que para que se possam licitar conforme descreve o 

termo de referência encaminho em anexo a planilha elaborada por essa Secretaria da exata necessidade 

municipal observe que na planilha constam todos os dados necessários para realização de um 

procedimento licitatório. 

Solicito que ao publicarem a licitação remeta a esta Secretaria a cópia da mesma para que 

possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e garantir a contratação. 

Atenciosamente, 

VALMIR RI 0 DE MATOS 
SECRETARIO IVIUNIPALN k,  INFRAESTRUTURA 

DECRETO N° 011i42 121  GAB  
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Trabalho e Desenvolvimento 

TERMO DE REFERÊNCIA 

L DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MECÂNICO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS 
(RETROESCAVADEIRAS, TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) E 
CAMINHÕES,  PATROL  E CARREGADEIRA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS, com previsão de contratação por o 
período de 01 ano podendo ser renovado em conformidade com a lei 8.666/93 
2. DO TERMO 
Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal De Infraestrutura e Planejamento. As 
dúvidas poderão ser sanadas junto ao referido setor. 

0 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, 
disposição do serviço sempre que forem demandados e, no caso de situações emergenciais, receber o 
atendimento e assistência devidos. Além disso, além da salvaguarda do patrimônio público, a referida 
manutenção também se torna necessária com vistas A. segurança dos usuários dos veiculos 
Considerando que contratação do serviço e para perfeita manutenção dos equipamentos da garagem 
municipal para recuperação de estradas vicinais, limpeza das ruas e avenidas na sede do município e 
vilas. 

Os serviços a serem prestados enquadram-se na classificação serviços comuns, nos termos da Lei n° 
10.520, de 2002. >  
5.METODOS E ESTRATËGIAS DE SUPRIMENTO 
A execução dos serviços terá inicio a sarti da assinatura do contrato. 

6.1 0 custo estimado total do presente contratação é de RS 1.007.099,40 (Um Milhão e Sete Mil 
Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos). 
6.2 0 custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado. 
7.0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

2.1 	A Contratada obriga-se a: 

	

2.2 	Efetuar a prestação do serviço em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta. 

	

2.3 	0 serviço deverá ser prestado em observância a normas legais e ambientais. 

	

2.4 	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço ofertado, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

	

2.5 	0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 horas, 
contados a partir da verificação, o produto com avarias ou defeitos; 

	

2.6 	Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 
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2.7 	Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação, 

	

2.8 	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

	

2.9 	Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
2.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos direitos autorais, tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre o serviço ofertado, bem como sobre 
as artistas contratados. 
2.11 Recebida a Requisição, a CONTRATADA fará uma avaliação prévia estimando a quantidade 
de hora(s) necessária(s) para a realização do serviço. 
2.12 Paralelamente à quantidade estimada de hora(s) para a execução dos serviços, a 
CONTRATADA enviará também a relação de peças que deverão ser substituidas ou encaminhadas à 
oficina especializada, sendo que o Município realizará os devidos procedimentos para a aquisição das 
mesmas. 
2.13 0 prazo necessário à para a aquisição das peças, período em que o veiculo ou maquinário 
estiver sob a guarda da CONTRATADA, não poderá ser cobrado como hora trabalhada. 
2.14 0 orçamento completo de responsabilidade da CONTRATADA deverá ser apresentado para 
aprovação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da Requisição. 
2.15 Considerando a avaria, ou solicitada à prestação do serviço, a empresa CONTRATADA, 
deverá providenciar o conserto e/ou reparo em um tempo mínimo, dentro do razoável. 
2.16 Depois de autorizado o serviço pela Prefeitura através da expedição da OS, a CONTRATADA 
deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), e a terminá-lo no prazo 
indicado no orçamento, com tolerância de atraso de até 24h (vinte e quatro horas). 
2.17 A comprovação das horas trabalhadas se dará através de um relatório diário com a assinatura de 
um servidor designado pelo Município. 
2.18 Os serviços deverão ser efetuados em local próprio da CONTRATADA com o ferramental da 
empresa, com acompanhamento da efetivação dos serviços por um servidor designado pela Secretaria 
de Infraestrutura 
2.19 A CONTRATADA deverá possuir local apropriado para guarda e conservação dos veículos, 
devendo ser em  Area  fechada e coberta, com total segurança e, ainda, abrigados do sol e da chuva em 
tempo integral, enquanto estiverem sob a responsabilidade da CONTRATADA. 
2.20 Deverá também dispor, quando da prestação dos serviços, de ferramental e instrumental técnico 
compatível e adequado para realização dos reparos, substituições e testes necessários. 
2.21 A CONTRATADA deverá executar os serviços através de profissional(is) qualificado(s), com 
curso técnico para as diversas atividades de manutenção, dentro de elevados padrões de qualidade e 
observando os procedimentos técnicos recomendados pelos fabricantes e legislação vigente sobre 
segurança do trabalho, devendo possuir certificação nas  Areas  de freios, reparo de motores e 
elétrica/eletrônica automotiva e  Areas  afins. 
2.22 Será admitida a terceirização de alguns serviços especializados (pela CONTRATADA) que 
somente possam ser executados por profissionais ou oficinas altamente especializadas, tais como: 
retifica, tornearia, alinhamentos e outros. 
2.23 Não será admitida a injustificada terceirização de serviço de cuja responsabilidade seja da 
CONTRATADA. 
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2.24 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 prática de desídia 
quanto à elaboração do orçamento ou execução do(s) serviço(s) 
2.25 Todos os serviços serão obrigatoriamente garantidos pela CONTRATADA pelo prazo de 06 
(seis) meses, ou 10.000 km rodados. 
2.26 0 serviço de guincho ou remoção de veículos não é de responsabilidade da CONTRATADA, 
podendo ser por ela executado e posteriormente ressarcido. 
3 	OBRIGAÇÕES DA 	ANT  
3.1 	A Contratante obriga-se a: 
3.1.1 Receber serviço ofertado, disponibilizando local, data e horário; 
3.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento; 
3.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
3.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
4 	MEDIDAS ACAUTELADORAS 
4.1 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 
4.2 	impossível reparação. 
5 	CONTROLE DA EXECUÇÃO 
5.1 	A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Administração. 
5.2 	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
5.3 	0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
6 	DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
6.1 	A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 
contratação é a uela revista no Edital. 

. 	tp, 

7.1 Serão prestados serviços relacionados a: mecânica, elétrica 
7.2 Os serviços de manutenção dos veículos deverão ser prestados em oficina mecânica da 
CONTRATADA situada na zona urbana do município de Rurópolis / PA 
7.3 A CONTRATADA ficará responsável pela manutenção dos veículos após o término do período de 
garantia junto ao fabricante, sendo incorporados automaticamente ao contrato, além dos demais 
veículos cuja garantia esteja vencida. Os serviços classificam-se em: 
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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, pneus e rodas, freios, luzes, cinto de segurança, extintor de incêndio,  etc.  
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. 
7.4 Os serviços de manutenção operacional, periódica e corretiva abrangem todos os itens dos 
veículos, incluindo motor, câmbio, suspensão, direção, freios, alimentação de combustível, sistema 
elétrico, escapamento, lataria, pneus, rodas, vidros, portas, bancos, estofamento, itens de segurança 
(extintores,  air bag),  ar condicionado, enfim todos os componentes dos veículos. 
A manutenção operacional inclui regulagens e ajustes, substituição e complementação de fluidos e 
lubrificantes, substituição de componentes sujeitos a desgaste natural (pastilhas de freio, pneus, 
conserto de pneus, lâmpadas, fusíveis,  etc.)  ou vencimento de validade (extintores de incêndio,  etc.).  
7.5 A manutenção periódica é de cardter preventivo, e devera ser realizada com a periodicidade 
recomendada pelos fabricantes e de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante 
solicitação da Contratante. A manutenção conetiva inclui os defeitos originados por término de vida 
útil dos componentes, por defeitos em peças ou sistemas, e por motivo de colisão. 
7.6 Todos os serviços de manutenção operacional, periódica e conetiva, serão prestados mediante o 
pagamento da Hora de Serviço Mecânico prevista no contrato. 
7.7 Além dos serviços de manutenção, a CONTRATADA deverá realizar os serviços de geometria 
abaixo compreendidos: 
7.8 A CONTRATADA deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagern de forma a garantir a 
segurança e a estabilidade do veiculo 
7.9 A CONTRATADA deverá fornecer a Contratante, após a execução dos serviços de geometria nos 
veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos propostos para a 
solução de outros problemas porventura detectados 
7.10 A CONTRATADA poderá submeter o serviço de geometria a terceiros, sem prévia autorização 
da Contratante, porém responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados. 
7.11 Também deverá realizar serviços de balanceamento de rodas. Para tanto, a CONTRATADA 
deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno das rodas (estático e dinâmico), 
fazendo os ajustes necessários a fim de deixá-las com o balanceamento correto 
7.12 A CONTRATADA deverá fornecer A. Contratante, após a execução dos serviços de 
balanceamento de rodas nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os 
procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados 
7.13 A CONTRATADA poderá submeter o serviço de balanceamento de rodas a terceiros, sem prévia 
autorização da Contratante, porém responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos serviços 
prestados. 
7.14 Quanto aos serviços de montagem e desmontagem de pneus que a CONTRATADA deverá 
realizar, a mesma deverá utilizar-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro 
da roda. 
7.15 A CONTRATADA poderá submeter o serviço de montagem e desmontagem de pneus a terceiros, 
sem prévia autorização da Contratante, porém responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos 
serviços prestados. 
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SERVIÇOS MECANICOS 

ITEM APRES. SERVIÇOS/DESCRIÇÃO QUANT. P.  UNIT  P.TOTAL  

1 Hora 
Trabalhada  

MAO  DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÁQUINAS POSADAS TIPO 
PATROL  CARTERPILLAR 120 B, ANO 1980. 
(CONFORME ITEM N°01)  

300 

2 
Hora 

Trabalhada  

MAO  DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÁQUINAS PESADAS TIPO 
PATROL  CARTERPILLAR 120 K, ANO 2014. 
(CONFORME ITEM N°02)  

300 

3 
Hora 

Trabalhada 

MAO  DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÁQUINAS PESADAS TIPO 
CARREGADIRA CASE W20, ANO 2008. ( 
CONFORME ITEM N°03)  

250 

4 
Hora 

Trabalhada 

MAO  DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÂQUNAS PESADAS TIPO 
RETRO CX JCB 01, ANO 2018. ( CONFORME ITEM 
N°04)  

200 

5 
Hora 

Trabalhada 

MAO  DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÁQUINAS PESADAS TIPO 
RETRO CX JCB 01, ANO 2020. ( CONFORME ITEM 
N°05)  

200 

6 
Hora 

Trabalhada 

MAO  DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÁQUINAS PESADAS TIPO 
RETRO CX JCB 01, ANO 2018. ( CONFORME ITEM 
N°06) 

200 

7 
H ora 

Trabalhada 

MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÁQUINAS PESADAS TIPO 
CASE 845 B, ANO 2018. ( CONFORME ITEM N°07) 

300 

8 
Hora 

Trabalhada 

MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÁQUINAS PESADAS TIPO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON  DEERE,  ANO 
2017. ( CONFORME ITEM N°08) 

300 

9 
Hora 

Trabalhada  

MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA MÁQUINAS PESADAS TIPO 
PATROL  CXMG, ANO 2020. ( CONFORME ITEM 
N°09) 

250 

10 
Hora 

Trabalhada 
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA  VW  26280, ANO 2020 MOTO 
MAN. ( CONFORME ITEM N°10) 

200 

11 
Hora 

Trabalhada 
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA  VW  13190, ANO 2017 MOTO 
MAN. (CONFORME ITEM N°11) 

180 

12 

Hora  
Trabalhada 

MAO  DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA  VW  13180,  BOB  
CONSTALLATION, ANO 2010. (CONFORME ITEM 
N°12) 

 180 

13 Hora MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 180 
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Trabalhada AUTOMOTIVO PARA  VW  13180  WORK,  ANO 2010. 
(CONFORME ITEM N°13) 

14 
Hora 

Trabalhada 
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA  FORD  CARGO 2629 
TRAÇADA, ANO 2018. ( CONFORME ITEM N°14) 

200 

15 

Hora 
Trabalhada  

MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA  FORD  CARGO 1119, ANO 
2019. ( CONFORME ITEM N°15) 

150 

16 
Hora 

Trabalhada 
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA TRATOR PNEU TT4030, 
ANO 2017. ( CONFORME ITEM N°16) 

150 

17 
Hora 

Trabalhada 
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA TRATOR PNEU MASSEY 
FERGUNSO, ANO 2017. ( CONFORME ITEM N°17) 

200 

18 
Hora 

Trabalhada 
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MECÂNICO 
AUTOMOTIVO PARA TRATOR PNEU TT4030, 
ANO 2010. ( CONFORME ITEM N°18) 

200 
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