
 

 

 

 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 64/2020 
 

1 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES 
PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE 
BOMBEIROS, POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS OU GENUINOS (NÃO REMANUFATURADOS OU 
RECONDICIONADOS). 

 
Justificativa: Tendo em vista que processo 82/2019 encontra – se perto da data de vencimento e algumas 
Secretarias já estão sem saldo para manutenções de seus veículos solicito com urgência a abertura desse processo. 
A contratação trata-se da realização de serviços comuns de manutenção e justifica-se pela necessidade de efetuar, 
constantemente, procedimentos preventivos e corretivos para os veículos do Município de Canoinhas, com vistas a 
garantir a normalidade da operação do sistema de transporte, sem prejuízos para o funcionamento das atividades 
deste órgão, a qualquer tempo, com segurança, apresentando, dessa forma, veículos em perfeito estado de 
conservação e utilização. 
  
Justificativa Quantitativa: A relação de veículos descrita abaixo é simplesmente referencial e indicativa do estado 
atual da frota de veículos do Município tendo em vista que tivemos um aumento na frota entre os anos de 2018 a 
2020, com sistemas ainda mais modernizados, podendo ainda incorporar ao presente processo, os veículos que 
venham a ser adquiridos pelo Município após a realização da presente licitação e durante a vigência da ata de 
registro de preços, assim como, aqueles pertencentes às autarquias diretas e indiretas e convênios firmados com o 
município, a exemplo da Polícia Militar Policia Civil e Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. 
 
Informações Adicionais: A Relação acima é meramente informativa, demonstrando os veículos disponíveis em cada 
Secretaria ou órgão no lançamento da licitação. Portanto em função da aquisição de novos veículos ou pela venda 
deles, poderão ser acrescidos ou retirados veículos. A distância permitida será de 7 km da Sede da Prefeitura ao 
prestador de serviço, pois será preciso atendimento de imediato em caso emergencial e acompanhamento por parte 
da comissão de licitação e dos gestores responsáveis pela manutenção da frota, tratando se que contamos com 
veículos de plantão 24 horas como Saúde, Defesa Civil Ação Social, Bombeiros e Policia Civil. A Empresa vencedora 
não poderá terceirizar serviços. 
 
2 – RELAÇÃO DOS VEÍCULOS 

LOTE 01 

ITEM 
VEÍCULOS 

LEVES/MÉDIOS 
FABRICANTE PLACA ENTIDADE 

ESTIMATIVA 
HORAS 12 MESES 

ESTIMATIVA/VALOR 
PEÇAS/12 MESES 

01 

FIESTA Ford MJ 4803 

 

OBRAS 

 

600 HORAS R$ 60.000,00 

SAVEIRO Volkswagem QJC 7844 

GOL Volkswagem MHY 8632 

SAVEIRO Volkswagem QJC 8804 

SAVEIRO Volkswagem MKR 3104 

PALIO Fiat OKE 5834 

STRADA Fiat QHJ 2814 

GOL Volkswagem MHY 8632 

02 

PALIO Fiat MEC 1103 

EDUCAÇÃO 500 HORAS R$ 30.000,00 

FIORINO Fiat MHP 2923 



 

 

 

 

GOL Volkswagem MHG 5905 

SPIN Chevrolet MLG 6174 

SPIN Chevrolet MLG 6244 

03 SIENA Fiat MMB 8433 
MEIO 

AMBIENTE 
200 HORAS R$ 15.000,00 

04 

PALIO Fiat QHR 8973 

ADMIN. 200 HORAS R$ 30.000,00 UNO Fiat QHR 8993 

FLUENCE Renault OXG 2820 

05 UNO Fiat QHR 9053 HABITAÇÃO 150 HORAS  R$ 10.500,00 

06 

UNO Fiat MHV 3558 

PLANEJ. 300 HORAS R$ 20.000,00 PALIO Fiat MLZ 3084 

SAVEIRO Volkswagem QJO 8611 

07 COROLLA Toyota QJL 3134 GABINETE 150 HORAS R$ 10.500,00 

TOTAL DO LOTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

TOTAL R$ HORAS TOTAL R$ PEÇAS 

R$ 102.207,00 R$ 176.000,00 

LOTE 02 

ITEM 
VEÍCULOS 

LEVES/MÉDIOS 
FABRICANTE PLACA ENTIDADE 

ESTIMATIVA 
HORAS 12 MESES 

ESTIMATIVA/VALOR 
PEÇAS/12 MESES 

01 

UNO Fiat MGP 8824 
 

AGRICULTURA 

 

300 HORAS R$ 30.500,00 SAVEIRO Volkswagem MHZ 2318 

SAVEIRO Volkswagem QJD 3569 

 UNO MILLE FIAT MGP 8824    

 SANDERO RENAULT QJF 1415    

02 

SIENA Fiat MMB 8253 

 

SAÚDE 

 

1.000 HORAS R$ 70.000,00 

VOYAGE Volkswagem MHY 8532 

POLO Volkswagem MME 4147 

UNO Fiat MGP 9365 

CLIO Renault QIC 5777 

CLIO Renault QIC 5847 

SPIN Chevrolet MLL 9168 



 

 

 

 

FIORINO Fiat MMB 8483 

POLO Volkswagem MME 0106 

PALIO Fiat QHB 0378 

PALIO Fiat QHB 0388 

CELTA Chevrolet QHB 2375 

SAVEIRO Volkswagem QIO 5718 

POLO Volkswagem MME 0096 

POLO Volkswagem MME 3187 

POLO Volkswagem QJJ 0698 

SAVEIRO Volkswagem QIL 8902 

SIENA Fiat QIK 9046 

03 

PALIO Fiat MHZ 7405 

 

  

 

 

 

 

ASSISTENCIA         
SOCIAL 

 

800 HORAS R$ 50.500,00 

PALIO Fiat MIZ 8607 

PRISMA Chevrolet MIV 6468 

PALIO Fiat MLW 8369 

DOBLO Fiat MLU 1531 

UNO Fiat MLO 3596 

UNO Fiat MLO 4866 

UNO Fiat MLO 4946 

SIENA Fiat MLM 3172 

UNO Fiat MLN 7922 

KA Ford QIY 0545 

04 

KOMBI Volkswagem MGV 5099 

ESPORTES 200 HORAS R$ 15.500,00 

GOL Volkswagem MEK 8714 

TOTAL DO LOTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

TOTAL R$ HORAS TOTAL R$ PEÇAS 

R$ 111.941,00 R$ 166.500,00 

LOTE 03 

ITEM 
VEÍCULOS 

LEVES/MÉDIOS 
FABRICANTE PLACA ENTIDADE 

ESTIMATIVA 
HORAS 12 MESES 

ESTIMATIVA/VALOR 
PEÇAS/12 MESES 

01 KOMBI Volkswagem MCL 2349 POLÍCIA 1.000 HORAS R$70.000,00 



 

 

 

 

KA Ford RAI4A82 
MILITAR 

 

KOMBI VW MCL 2349 

FIESTA FORD MHM 4186 

HILUX TOYOTA QHG 3640 

PALIO FIAT QHH 8167 

FIESTA FORD MLL 6270 

SW4 TOYOTA QHF 8865 

PALIO ADV FIAT QJG 9917 

FIESTA FORD MLE 6741 

PALIO  FIAT MLL 3847 

PALIO FIAT MLL 4197 

FIESTA Ford MDS 6590 

LINEA FIAT MMA 9442 

DUSTER RENAULT QIX 8358 

DUSTER RENAULT QJA 7772 

DUSTER RENAULT QJA 7832 

S10 GM QIU 8186 

S10 GM QIG 2157 

S10 GM RAB4336 

S10 GM QJK 8940 

SIENA Fiat MIW 2941 

GOL Volkswagem MIZ 8787 

AMAROCK Volkswagem MKK 6963 

PALIO Fiat MLL 0397 

PALIO Fiat MLL 3877 

PALIO FIAT QJH 0267 

PALIO FIAT QJH 0637 

PALIO FIAT MLL 3457 

PALIO FIAT QHJ 0327 



 

 

 

 

S10 Chevrolet QIG 2157 

S10 Chevrolet QIU 8186 

DUSTER Renault MLO 9545 

LOGAN Renault MLP 9355 

LINEA Fiat MMA 9442 

HILUX Toyota QHG 3640 

HILUX TOYOTA QIH 7427 

PALIO Fiat QHH 8167 

AMAROCK Volkswagem QIF 7452 

02 

GOL Volkswagem QHB 7453 

DETRACAN 300 HORAS R$ 10.500,00 

VOYAGE Volkswagem QJL 9516 

03 SAVEIRO Volkswagem MLY 4946 DEFESA CIVIL 200 HORAS R$ 10.000,00 

04 

MONTANA Chevrolet MFE 6975 

BOMBEIROS 500 HORAS R$ 30.500,00 

UP Volkswagem QIO 0124 

DOBLO Volkswagem QHE 2745 

FOCUS Ford MJP 7693 

GOL Volkswagem MEE 3967 

05 

LOGAN Renault MLQ 2055 

 

POLÍCIA CIVIL 

 

600 HORAS R$ 50.500,00 

HYLUX Toyota QIH 3677 

FIAT LINEA Fiat MGV 6049 

FORD FIESTA Ford MLL 1270 

PALIO 
ADVENTURE 

Fiat MIV 3476 

HYLUX Toyota MLK 8113 

PALIO 
WEEKEND 

Fiat QHB 7015 

CORSA Chevrolet MIJ 4528 

FIESTA Ford MMB 5359 

FIESTA Ford MLL 2870 

LOGAN Renault MHJ 2544 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR HORA: R$ 48,67 (QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE 
CENTAVOS). 

 

A Relação acima é meramente informativa, demonstrando os veículos disponíveis em cada Secretaria/Órgão 
no lançamento da licitação. Portanto, em função da aquisição de novos veículos ou pela Venda deles, 
poderão ser acrescidos ou retirados veículos. 
 
3 - Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e mão-de-obra, 
compreendendo serviços de mecânica geral, hidráulica, suspensão, reboque, reposição de acessórios, vidraceiro, ar-
condicionado, retífica de motor, troca de óleos lubrificantes, substituição do filtro de óleo e aditivos e lavação higiênica 
para os veículos pertencentes à frota municipal.  
3.1 – Quaisquer serviços pertinentes a manutenção preventiva e corretiva, não elencados acima, deverão ser 
atendidos e estarem em conformidade com as normas e padrões de exigências da ABNT, NBR 15831:2010 e NBR 
13.032, órgãos técnicos competentes, legislações correlacionadas, normas e padrões dos fabricantes, para a 
prestação destes serviços.  
3.2 - O presente edital tem como objeto serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento e 
aplicação de peças e acessórios de reposição genuínos ou originais que atendam às recomendações do fabricante, 
sendo vedada a utilização de peças usadas.  
3.3 - A retífica, montagem e colocação de motor completo, devem ter, no mínimo, garantia de 06 meses ou 20.000 
(vinte mil) quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro.  
3.4 - Nos casos de manutenção preventiva e corretiva deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do 
veículo, cabendo a contratada buscar junto ao fabricante as informações necessárias conforme Lei Federal n.º 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).  
3.5 - Quando da manutenção preventiva, verificada a necessidade de conserto dos veículos (manutenção corretiva), 
deverá ser efetuada primeiro a manutenção corretiva, e depois a realização da manutenção preventiva.  
3.6 – Os serviços, objeto do Contrato a ser celebrado, serão prestados pela licitante vencedora no período das 8h às 
18h, de segunda a sexta-feira, exceto os feriados, sábados e domingos.  
3.7 - Para os serviços de guincho/reboque caberá a contratada providenciar o serviço quando necessário, correndo 
por sua conta nos casos em que a distância for de até 100 km.   
3.7.1 – Os serviços de guincho/reboque deverão funcionar 24h por dia, durante todos os dias da semana. 
3.8 - Todos os materiais que forem substituídos, mesmo que inaproveitáveis, deverão permanecer na prestadora até 
10 (dez) dias, a contar da data da emissão da nota fiscal, para fins de auditoria, com a indicação clara e segura, 
através de acondicionamento resistente, etiquetagem ou pintura com tinta apropriada, constando a identificação do 
veículo ou equipamento, a solicitação de serviço autorizada com número do orçamento e da nota fiscal e a descrição 
das peças utilizadas; findo este prazo deverão ser entregues ao Órgão contratante ou o destino que este indicar, 
dentro da área de sua circunscrição, salvo para os casos onde por lei, a oficina seja obrigada a realizar o descarte ou 
devolver o material ao fabricante (Ex: Baterias, vidros e óleos lubrificantes).  
3.8.1 – Caso o responsável do Órgão contratante solicite, ou decorrido o prazo de 10 (dez) dias, todos os materiais 
que forem substituídos, mesmo que inaproveitáveis, poderão ser devidamente encaminhados aos órgãos 
responsáveis pela coleta, respeitando a legislação vigente.  

PALIO 
WEEKEND 

Fiat MLG 2718 

PALIO 
WEEKEND 

Fiat MLK 1747 

PALIO 
WEEKEND 

Fiat MLG 2758 

PALIO 
WEEKEND 

Fiat MLV 2469 

PALIO Fiat MIV 3566 

TOTAL DO LOTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

TOTAL R$ HORAS TOTAL R$ PEÇAS 

R$ 126.542,00 R$ 151.000,00 



 

 

 

 

3.8.2 – A critério da Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções de Veículos Médios e 
Leves, nomeada através da Portaria Nº 012/2018, as peças, componentes, acessórios e materiais originais ou 
genuínos, poderão passar por inspeção, realizada por servidor, devidamente autorizado pela Comissão, bem como, 
eventualmente, por técnico contratado para este fim.  
3.8.3 – A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções de Veículos Médios e Leves, a 
qual representa o órgão contratante, reserva-se ao direito de rejeitar qualquer serviço, peças, componentes, 
acessórios ou materiais que não atendam as exigências do presente edital, cabendo à empresa a reposição, sendo 
que a rejeição não poderá ser alegada como justificativa para atraso na execução dos serviços e nem acréscimo na 
cobrança de mão-de-obra. Também, não isenta a empresa proponente de responsabilidade quanto ao cumprimento 
dos termos da garantia de serviço. 
3.9. A licitante, no ato da contratação, terá que fornecer à Contratante a tabela padrão de mão de obra – com valor do 
homem/hora trabalhada, e a Tabela e Orçamentação Eletrônica de Mercado para peças de Automóveis, Caminhões e 
Motos, com a relação completa de peças, acessórios e/ou materiais de todos os fabricantes dos veículos, ou seja, 
para cada grupo, com os respectivos valores em moeda nacional, podendo ser em papel e/ou em mídia eletrônico-
digital ou para acesso diretamente via internet.  
3.9.1 Deverá apresentar, a cada alteração de preços, novas tabelas com os preços atualizados.   
3.9.2  - A prestadora de serviços deverá fornecer ao Órgão contratante, orçamento prévio para cada serviço, incluindo 
peças e o tempo estimado de mão-de-obra necessária, via sistema informatizado a ser acessado por intermédio da 
internet; sendo que o pedido de orçamento prévio, será encaminhado à prestadora de serviço pela Comissão de 
Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções de Veículos Médios e Leves. Caso a Comissão de 
Fiscalização, acompanhamento e controle das Manutenções identifique qualquer indício de superfaturamento nos 
itens orçados, o pagamento não será autorizado, e o orçamento deverá ser revisto pela Contratada.  
3.10 - A contratante reserva-se o direito de proceder a análise técnica e de qualidade do(s) serviço realizado(s), 
diretamente ou por meio de terceiros por ela escolhido.  
3.10.1 - Realizados os serviços, a Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções de 
Veículos Médios e Leves primeiro irá proceder com a análise do veículo conforme termo de inspeção, para verificar 
desconformidades ou irregularidades em características que não estavam previstas no pedido de orçamento. 
 
4 – TERMINOLOGIA TÉCNICA E PROCEDIMENTOS 
 
a) Mecânica geral: Consiste em serviços de mecânica em motor, caixa de câmbio, carburação e/ou bomba injetora, 
injeção, velas e outros;  
b) Lanternagem: Consiste em serviços de troca e/ou conserto de lataria;  
c) Pintura e chapeação: Consiste em serviços de pintura automotiva externa ou interna, com polimento, e/ou faixa 
de identificação do veículo, com secagem rápida;  
d) Pintura e chapeação: Consiste em serviços de pintura automotiva externa ou interna, com polimento, e/ou faixa 
de identificação do veículo, com secagem rápida, recupera e ou polimento do veículo;  
e) Estofaria, tapeçaria e capotaria: Consiste em serviços de substituição ou conserto de estofados, tapeçaria e 
capotaria, cobertura interna do veículo, bem como a parte mecânica do funcionamento dos bancos, portas, cintos de 
segurança e borrachas das portas;  
f) Hidráulica: Consiste em serviços de substituição ou conserto nos sistemas hidráulicos dos veículos (freios, 
direção e outros);  
g) Borracharia completa: Consiste em remendos, em pneus com e sem câmera de ar, troca de pneus e substituição 
sem o fornecimento, câmeras de ar, colocação de rodas, calotas e outros;  
h) Balanceamento e geometria: Consiste em serviços de regulagem do sistema de rodagem do veículo, 
conhecimentos de ferramental e equipamentos, diagnóstico. Noções de geometria, correção de alinhamento de roda, 
volante, caster e convergência, conferência de rodas traseiras, aferição de equipamento. 
i)  Suspensão: Consiste nos serviços de substituição e/ou consertos de amortecedores, estabilizadores, borrachas, 
calços, balanças e outros;  
j)  Reboque: Consiste em serviços de socorro através de veículo do tipo guincho;  
k) Instalação de acessórios: Consiste nos serviços de instalação de qualquer acessório indispensável ao 
funcionamento ou segurança dos veículos;  
l) Vidraceiro: Consiste nos serviços de substituição dos vidros frontal, traseiro e lateral, borrachas dos vidros e 
polimento dos pára-brisas;  
m) Ar–Condicionado: Consiste nos serviços de reparo do sistema de resfriamento do ar do interior do veículo.  
n) Cambagem: É o serviço que garante o equilíbrio dos pneus de acordo com as especificações do fabricante.  
o) Retífica de motor: Consiste em um processo de manutenção do motor para reparar pequenos danos causados 
pelo desgaste natural de sua utilização, prolongando sua vida útil. Trata-se do processo de usinagem de todos os 
elementos contidos no motor como virabrequim, bielas, bloco, cabeçote, comando, volante, válvulas de admissão e 
escape, sede de válvulas, dentre outros. Assim como a troca de elementos fundamentais (que não podem passar 
pelo processo de usinagem) como bronzinas de bielas, bronzinas de mancais, pistões, anéis e/ou pinos dos pistões, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabeçote
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bronzinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pistões


 

 

 

 

juntas, retentores, gaxetas, selos da galeria d'água de bloco e cabeçote, e outros. O processo deve ser feito por meio 
de máquinas (tornos, fress,  
plainas, retificadoras), que permitam a precisão adequada.  
p) Óleos lubrificantes, filtro de óleo e aditivos: Consiste nos serviços de troca de óleo lubrificante, e/ou a 
substituição do filtro de óleo e aditivos, quando necessários.  
q) Plotagem/Envelopar: Total ou parcial com fornecimento de materiais. 
 
5  – DO FORNECIMENTO DAS TABELAS DE TEMPOS PADRÕES DOS FABRICANTES: 
 
5.1  – A licitante, no ato da contratação, terá que fornecer à Contratante a tabela padrão de mão de obra – com valor 

do homem/hora trabalhada – e relação completa de peças, acessórios e/ou materiais de todos os fabricantes dos 
veículos, ou seja, para cada grupo, com os respectivos valores em moeda nacional, podendo ser em papel e/ou em 
mídia eletrônico-digital ou para acesso diretamente via internet. 
5.2  – Deverá apresentar, a cada alteração de preços, novas tabelas ou o percentual linear aplicado sobre as tabelas 
já apresentadas. 
 
6 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
6.1– Para cada veículo que necessitar de manutenção preventiva e corretiva, a Prefeitura emitirá Requisição de 
Serviços à Contratada, listando as irregularidades existentes. 
6.2 – Recebida a Requisição de Serviços expedida pela Prefeitura ou seu preposto, a Contratada terá o prazo 
máximo de até 48 (quarenta e oito) horas para proceder à análise e o levantamento das irregularidades informadas e 
se constatada a necessidade de execução de serviços complementares ou periféricos, emitirá o Orçamento de 
Execução de Serviços, bem como relacionará as peças e materiais a serem substituídos, incluindo no mesmo, os 
serviços que não foram explicitamente listados, mas necessários para o completo saneamento do(s) problema(s), 
fazendo com que o veículo fique em perfeitas condições de uso em segurança. O referido levantamento será 
considerado como orçamento prévio, não gerando qualquer obrigação até a aprovação definitiva. 
6.3 – O Orçamento de Execução de Serviços e Materiais deverá ser emitido em 2 (duas) vias, e somente terá 
validade depois de formalmente autorizado pela Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Controle das 
Manutenções de Veículos Médios e Leves. O orçamento depois de autorizado irá servir como comprovante para 
habilitação ao pagamento da fatura correspondente. 
6.4 - O orçamento deverá ser encaminhado ao Setor de Compras desta Prefeitura, analisado pela Comissão de 
Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções de Veículos Médios e Leves, podendo a mesma 
aprova-lo ou não; 
6.5  - Deverá ser emitido um orçamento para cada veículo, devendo constar neste: 
6.5.1 – Placa, marca e modelo do veículo; 
6.5.2 – Quilometragem do hodômetro e nível de combustível do veículo; 
6.5.3 – Número de horas necessárias para execução dos serviços, bem como se estas estão em conformidade com o 
Manual Padrão de mão de obra da respectiva montadora (fabricante) ou com a média do mercado local; 
6.5.4 – Valor da hora cotada na licitação; 
6.5.5. – Quantidade das peças; 
6.5.6 – Resumo dos serviços a serem realizados; 
6.5.7 – Tempo de garantia dos serviços; 
6.6 – A Prefeitura poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, comprometendo-se a 
Contratada a executar ou fornecer somente o que for aprovado; 
6.7 - Caso seja aprovado o orçamento, a empresa contratada receberá o orçamento original devidamente autorizado; 
6.8 - Caso seja rejeitado o orçamento, o veículo será retirado do estacionamento da empresa contratada, sem que 
seja cobrado qualquer custo pelo orçamento ou pela estadia do veiculo no seu pátio. 
6.9 – Quando da execução da manutenção preventiva serão aplicados aos mesmos, o(s) tempos constantes na 
tabela padrão de mão de obra, conforme item 16. 
6.10 - A quantidade de horas demandadas para a execução dos serviços deve obedecer a Tabela de Tempo- Padrão, 
conforme item 16. 

 
7 – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
Os serviços consistem em: 
 
7.1. – Manutenção Preventiva para garantir ao veículo uma longa duração em condições perfeitas, de controles e de 

intervenções de manutenção estimada em 10.000 Km, exceto para troca de óleo do motor que deve ser feita 
preferencialmente a cada 7.000 Km, os itens consistem em: controle e regulagens, reaperto e verificação visual e/ou 
substituições dos itens citados: sistemas de freios, suspensões (dianteiras   e traseiras), escapamento, tubulações e 
mangueiras em geral, verificação do perfeito funcionamento do  motor, bem como substituições de óleos e filtros em 
geral, verificações dos estados de todas as correias, pastilhas de freios, sistema de iluminação, substituição das velas 
do motor, controle dos equipamentos de segurança ( extintor, cintos de segurança), substituição do óleo do sistema 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Torno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plaina


 

 

 

 

de freio a cada um (1) ano, além de reparos e regulagem do sistema de injeção eletrônica , tubo compressão análise 
de opacidade dos veículos automotores movidos à diesel (fumaça preta), bem como verificação de todos níveis de 
líquido do motor, porém, advertimos que alguns componentes, tais como lubrificantes podem requerer uma 
verificação ou troca com maior freqüência, devido à utilização dos veículos, portanto, é importante observar com 
cuidados essas recomendações. 
 
7.2 – Manutenção Corretiva são substituições de peças que se desgastam com uso tais como: diferencial, 
suspensão, freios, serviços nos estofamentos (capotaria em geral), alinhamento em geral, balanceamento das rodas, 
pára-brisas dianteiros e traseiros, vidros laterais, retrovisores internos e externos, baterias, cabo de acelerador e 
velocímetro, maçaneta das portas, caixa de direção, sistema de direção hidráulica, sistema de refrigeração do motor, 
serviços em gerais do motor, caixa de marcha, embreagem, limpeza do radiador e outros itens necessários, de 
maneira a manter o funcionamento adequado dos veículos. 
7.3 – A manutenção corretiva será realizada sempre que os veículos apresentarem problemas de funcionamento, 
mediante chamada avulsa, para possibilitar a correção de defeitos e/ou falhas em qualquer unidade do veículo, 
inclusive a reposição de peças, componentes e/ou acessórios que se fizerem necessários. 
7.4 – A empresa Contratada terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da hora da solicitação, para atender 
as chamadas da Prefeitura, para manutenção corretiva no caso de veículos no pátio da Prefeitura e 02 (duas) horas 
para atendimentos nos casos de veículos danificados na rua ou acidentados no trânsito (veículos no Perímetro 
Urbano de Canoinhas), inclusive no horário noturno. 
7.5 – Caso qualquer veículo não tenha condições de locomoção, a empresa Contratada deverá providenciar sua 
remoção, por meio de guincho, para as dependências de sua oficina. 
7.6 – Quando houver substituição de peças, componentes e/ou acessórios, os materiais velhos substituídos deverão 
ser obrigatoriamente devolvidos à Contratante, exceto óleos. 
7.7 – Comprovada a necessidade de substituição total ou parcial do motor, substituição da caixa de câmbio e/ou 
diferencial, a Contratada encaminhará orçamento prévio para aprovação, sendo facultado ao Município de Canoinhas 
adquiri-los diretamente da Contratada ou de terceiros, mediante processo de licitação, sendo que a despesa 
decorrente do fornecimento será faturada em separado, em função de cada caso. 
7.8 – O Município de Canoinhas adquirirá da contratada ou de terceiro os materiais previstos no item anterior, a 
contratada ficará responsável pela execução dos serviços decorrentes da aplicação daquelas peças. 
 
8 – REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
8.1 – Os serviços deverão ser realizados nas dependências da Contratada. 
8.2  – Os veículos serão encaminhados e retirados da oficina da Contratada por motorista oficial da Prefeitura, no 
período de segunda a sexta-feira, em horário comercial. 
8.3 – As peças, componentes e acessórios a serem aplicados nos veículos deverão de reposição genuínos ou 
originais que atendam às recomendações do fabricante, sendo vedada a utilização de peças usadas. 
8.4 – A execução dos serviços e aplicação de peças, componentes e acessórios, dar-se-á mediante aprovação de 
orçamento pela Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções de Veículos Pesados. 
8.5 – A Contratada fornecerá à Prefeitura do Município de Canoinhas, quando da assinatura do contrato, uma relação 
com as peças e os seus respectivos preços, bem como a tabela de tempo padrão de serviço com as rotinas de 
operação. 
8.6 – A Contratada, no ato da devolução do veículo ao Município de Canoinhas, deverá fornecer certificado de 
garantia, por meio de documento próprio ou anotação (impressa ou carimbada) na Ordem de Serviço e/ou Nota Fiscal 

 
9 – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1 - O prazo máximo para elaboração do orçamento é de 48 horas, contadas a partir da entrega do veículo na 
oficina da contratada. 

9.2- O prazo máximo para a execução dos serviços, contados a partir da aprovação do orçamento será: 
9.2.1– De mecânica (incluindo injeção) – máximo de 5 (cinco) dias úteis; 
9.3 - Na impossibilidade de execução dos serviços conforme prazos dos subitens anteriores, a empresa contratada 
deverá apresentar justificativa por escrito, em tempo hábil para a aprovação, e dentro dos prazos estipulados; 
9.4 - O tempo em horas para cada serviço, a fim de emissão de documento de cobrança, será aquele fixado na tabela 
padrão conforme item 16. 

 
10 - DO PREÇO. 

10.1 - O valor a ser pago pelo serviço será calculado da seguinte forma: O número de horas necessárias à execução 
da manutenção, conforme tabela constante no item 16, multiplicadas pelo valor da hora cotada na licitação mais o 
quantativo de peças que for necessaria para perfeita execução dos serviços. 
10.2 - O faturamento será realizado mensalmente, encaminhando-se a Nota Fiscal com os respectivos orçamentos 
devidamente autorizados. 

 
11 – GARANTIA 



 

 

 

 

11.1– A Contratada deverá garantir os serviços por ela executados, as peças, componentes e/ou acessórios 
fornecidos, conforme abaixo: 
11.2 - Para os serviços realizados nos veículos, a garantia será de 06 meses ou 20.000 (vinte mil) quilômetros, 
prevalecendo o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de devolução do veículo para o Município de 
Canoinhas; 
11.3 – Nas peças e/ou acessórios aplicados nos veículos, a garantia será aquela estabelecida pelo fabricante, 
contado a partir da data de devolução do veículo para o Município de Canoinhas; 
 
12 – DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA. 
12.1 – Os serviços deverão ser executados em instalações adequadas sob responsabilidade total da Contratada; 
12.2 – A Contratada deverá utilizar equipamento apropriado para a execução dos serviços; 
12.3 – A Contratada deverá utilizar pessoal técnico especializado na execução dos serviços contratados; 
12.4 – Os veículos, objeto deste Pregão, deverão ser entregues recuperados diretamente no Departamento de Frotas 
deste Município. 
12.5 – A CONTRATADA será responsável pelo transporte do veículo de Canoinhas até o local da execução dos 
serviços e devolução da mesma em Canoinhas. 
12.6 – A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. 
12.7 – A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de qualquer ação judicial trabalhista ou 
cível relativa a execução serviços contratados em que a Administração Municipal for condenada. 
12.8 – A CONTRATADA deverá realizar o descarte dos resíduos gerados em função dos serviços executados, de 
acordo com as normas ambientais vigentes. 
12.9 – A CONTRATADA DEVERÁ indicar o endereço das instalações da empresa (oficina), a qual não poderá estar 
localizada a mais de 07 (sete) quilômetros da Sede da Prefeitura, bem como a relação do pessoal técnico qualificado 
para a realização do objeto deste Termo de Referência, facultando à Contratante a opção de fazer vistoria “in 
loco”das instalações. 
12.10 – Havendo alteração em qualquer um dos dados do item 12.9, a Contratada terá o prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas para informar ao Município a alteração e encaminhar todos os dados atualizados. 
12.11 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais resultantes da 
execução dos serviços, assim como, responder por todos os ônus, referentes à prestação contratada, tais como 
fretes, impostos, seguros, taxas, enfim, todos os que incidirem direta ou indiretamente. 
12.12 – A contratada deverá nomear um representante para manter contato direto e constante com o preposto da 
contratante durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, indicando nome e forma de contato; 
12.13 – Eventuais infrações a qualquer legislação pelo descumprimento de tal norma, durante o tempo que o veículo 
estiver sob a sua guarda e responsabilidade, acarretará nas obrigações de pagar ou liquidar todos e quaisquer ônus, 
mesmo que a Contratante seja notificada para proceder o pagamento; 
12.14 – Qualquer suspensão na execução dos serviços, mesmo que em caráter temporário, deverá ser comunicado 
de imediato, no prazo mínimo de 24hs (vinte e quatro horas), à Contratante; 
12.15 – Todos os veículos entregues para a manutenção deverão ser devolvidos, devidamente limpos e lavados 
(Lavagem Simples) sem ônus para a Contratante. 
12.16 – Os serviços deverão ser executados em pátio fechado, de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a 
fim de que os veículos que estiverem em manutenção fiquem alojados em local coberto, limpo, de modo a oferecer 
segurança e proteção ao patrimônio público, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais 
intempéries. 
12.17 – A Contratada será responsável pela guarda dos veículos que estiverem sob seus cuidados, 
responsabilizando-se integralmente também por todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, obrigando-
se à reparação total da perda em caso de furto ou roubo, incêndio ou acidente, independente de culpa, não podendo 
transferir a responsabilidade a possíveis subcontratados ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo 
para orçamento até a entrega do mesmo ao Contratante.  
12.19 – A Contratada deverá responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer 
natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens do 
Município de Canoinhas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado. 

12.20 - A contratada deverá realizar o descarte dos resíduos de acordo com as normas ambientais vigentes. 

 
13– VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
13.1 - Os preços registrados terão validade de 12 (doze) meses. 

 
14 - APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO 
14.1 – A Contratada deverá indicar no orçamento o valor da mão-de-obra necessária à execução dos serviços bem 
como a indicação e valores das peças necessarias. 
14.2 – A Contratada deverá indicar também no orçamento a previsão do tempo que será gasto na realização dos 



 

 

 

 

serviços, de acordo com a Tabela constante no item 16. 
 
15- GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
15.1– O gerenciamento e fiscalização do instrumento contratual será de responsabilidade da Comissão de 
Fiscalização, Acompanhamento e Controle das Manutenções de Veículos Médios e Leves da Prefeitura de 
Canoinhas. 

 
16 – TABELA PADRÃO TEMPO DE SERVIÇO VEÍCULOS 

 
16.1 - Para emissão da Ordem de serviço, o FORNECEDOR apresentará orçamento, especificando a quantidade 
estimada de horas para execução dos serviços, conforme Tabelas dos Fabricantes de Tempo Padrão de Mão de 
Obra para os serviços de manutenção, constantes no próprio Sistema de Tabela e Orçamentação Eletrônica de 
Mercado para peças de Automóveis, Caminhões e Motos (CILIA), bem como o quantitativo e a especificação técnica 
das peças para reposição. 
 
 
 

 
 

Canoinhas (SC), 16 de Junho de 2020. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Diogo Carlos Seidel 

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 

 

 


