
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. PMC 95/2020  
 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS TRABALHADAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADORES E AFINS, DE MÁQUINAS, 
CAMINHÕES, ONIBUS, MICRO ONIBUS VANS E VEICULOS LEVES DA FROTA DESTA PREFEITURA, FUNDOS 
E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA MILITAR E CIVIL. 
 
2. FINALIDADE 
2.1 Contratação de empresa especializada para manutenção e consertos na parte elétrica, motor de partida e 
alternadores de máquinas, caminhões, ônibus, micro ônibus e veículos leves da Frota desta Prefeitura e Fundos 
Municipais. 
 
3. JUSTIFICATIVA 
3.1 Tendo em Vista que o processo 108/2019 encontra próximo da data de vencimento e algumas secretarias já não 
possuem mais saldos  para realização dos serviços solicito que seja feito  novo processo. Tendo em vista que a frota 
de veículos da Prefeitura, Fundos e Fundações estão em constante deslocamento e trabalho dentro e fora do 
Município e é imprescindível a necessidade dos serviços de manutenção e conserto na parte elétrica para que os 
veículos operem e estejam em condições de uso para executar os serviços necessários realizados pelas Secretarias 
desta Prefeitura e seus Fundos Municipais. 
 
4. JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVA: 
4.1 A frota de veículos da Prefeitura de Canoinhas e demais entidade tiveram um crescimento e uma depreciação no 
ano de 2019 a 2020 e por essa razão a quantidade solicitada atendera suficientemente a demanda dos trabalhos que 
os veículos, caminhões, maquinas, vans, ônibus e micro onibus presta a este Município. 
 
5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Item Especificações Quant. Estimada  
Valor máximo 
Unitário/hora 

Valor Total 

01 

 
Manutenção da parte elétrica, incluindo motor de 
partida e alternadores de máquinas, caminhões, 
veículos leves e ambulâncias da Frota desta 
Prefeitura e Fundos Municipais. 
 

3.000 horas R$ 70,69 R$ 212.070,00 

 
6. PAGAMENTO 
6.1 O pagamento será realizado em até 30 dias após a liquidação da Nota Fiscal, que deverá ser emitida após a 
realização dos serviços. 
 
7. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
7.1 Período de 12 meses. 
 
8. LOCAL DE EXECUÇÃO 
8.1 - Os serviços deverão ser executados na sede da Contratada, no endereço da Secretaria de Obras, bem como 
também em outros locais designados (trabalho em campo) dentro do Município de Canoinhas, área urbana e rural, 
sendo que, o prazo para início do atendimento será de no máximo 30 minutos após a emissão da solicitação. 
8.2 - A execução será acompanhada por um representante da Administração designado pelo Secretário de Obras e 
Desenvolvimento Urbano. 
8.3 - Para realização dos serviços descritos nas especificações do objeto, a empresa deverá dispor de um veículo 
para deslocamento dos profissionais, ferramentas e equipamentos até o local do atendimento, quando necessário o 
atendimento na Secretaria de Obras ou trabalho em campo dentro do Município de Canoinhas, área urbana e rural. 
 
9.  DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
9.1 - Os serviços serão executados mediante solicitação da Secretaria de Administração e Finanças, que emitirá 
ordem de serviço em favor da contratada, mediante solicitação da Secretaria ou Fundo interessado. 
9.2 - O prazo para início do atendimento será de no máximo 30 minutos após a emissão da solicitação. 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. DA SEGURANÇA 
10.1 Todo o pessoal utilizado na execução dos serviços objeto desta licitação deverá trabalhar com todos os 
equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos que o serviço oferece, a fim de garantir a integridade 
física dos mesmos, bem como, deverá ser providenciado a sinalização em torno do equipamento a ser recuperado, 
quando o mesmo estiver imobilizado em via pública, a fim de evitar acidentes. 
 
11. DA FISCALIZAÇÃO 
11.1 A fiscalização do serviço ficará a cargo da Secretaria interessada, os quais designarão o responsável para 
acompanhar os serviços. 
 
12.DOS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
12.1 Todo pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os impostos e encargos, necessários à realização 
de todos os serviços previstos, correrão por conta da Contratada. 
 
 
 
  
 
 

Anderson Cavalheiro 
Departamento de Transportes da Prefeitura Municipal de Canoinhas 


