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            ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, compreendendo: serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, 
vidraçaria, borracharia, alinhamento, balanceamento da frota de veículos da prefeitura, 
secretarias e fundos municipais. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 
 
Item SERVIÇOS MECÂNICOS Und Quant. 

1 Trator agrícola, Motoniveladora, Pá Carregadeira, 
Retroescavadeira, Rolo Compactador. Hora 1500 

2 Ônibus Escolar, Micro ônibus Escolar. Hora 3000 
3 Caminhões Hora 1000 
4 Caminhonete e Utilitário. Hora 300 
5 Ambulância Hora 600 
6 Veículo tipo Passeio Hora 850 
7 Motocicleta. Hora 500 

    

Item SERVIÇOS ELÉTRICOS  Und Quant 

1 Trator agrícola, Motoniveladora, Pá Carregadeira, 
Retroescavadeira, Rolo Compactador. Hora 600 

2 Caminhões Hora 500 
3 Ônibus Escolar, Micro ônibus Escolar. Hora 600 
4 Caminhonete e Utilitário. Hora 200 
5 Ambulância. Hora 400 
6 Veículo tipo Passeio. Hora 400 
7 Motocicleta. Hora 180 

    

Item SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL/ PINTURA / 
VIDRAÇARIA Und Quant 

1 Trator agrícola, Motoniveladora, Pá Carregadeira, 
Retroescavadeira, Rolo Compactador. Hora 500 

2 Caminhões Hora 400 

3 Ônibus Escolar, Micro ônibus Escolar. Hora 600 
4 Caminhonete e Utilitário. Hora 300 
5 Ambulância. Hora 300 
6 Veículo tipo Passeio. Hora 300 
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7 Motocicleta. Hora 170 
    

Item SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO Und Quant 

1 Caminhões Hora 300 
2 Ônibus Escolar, Micro ônibus Escolar. Hora 200 
3 Caminhonete e Utilitário. Hora 100 
4 Ambulância. Hora 100 
5 Veículo tipo Passeio. Hora 500 

 
3- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
3.1- Os serviços deverão ser executados na oficina do licitante vencedor, ou em casos de 
emergência, no local onde se encontra o veículo impossibilitado de deslocamento. 
 
3.2- Antes de dar inicio a execução dos serviços a empresa deverá encaminhar a Prefeitura um 
orçamento mencionando os dados do veículo, os serviços que deverão ser executados, 
previsão de tempo (minutos ou horas) para execução dos serviços e prazo de entrega do bem. 
Somente após a autorização do Fiscal do contrato a empresa poderá começar a executar os 
serviços. 
 
3.3- Executar os serviços de manutenção preventiva no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas  e a manutenção corretiva no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir 
da  aprovação do orçamento apresentado e autorização da realização do serviço. 
 
3.4- Os prazos a que se refere o item acima poderão ser prorrogados uma vez, mediante 
solicitação formal fundamentada a ser protocolada antes do vencimento do prazo inicial, 
cabendo ao fiscal do contrato deferir ou indeferir a solicitação. 
 
3.5- Os veículos em poder da empresa Contratada deverão ficar em local coberto, limpo e 
fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, visto tratar-se de 
veículos oficiais de patrimônio público, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira e 
demais intempéries. 

3.6- Quando se fizer necessário a utilização do serviço de guincho, a CONTRATADA terá 
um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas para realização da remoção. 

3.7- Prestar garantia dos serviços de 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, 
tomando-se como base o que ocorrer primeiro. 

3.8- Os Veículos serão recebidos provisoriamente e passarão por um teste de direção e 
funcionamento de modo a verificar o seu correto funcionamento.  A Prefeitura terá um prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da entrega do veículo para fazer a aceitação 
definitiva do veículo. Após a verificação do perfeito funcionamento do veículo os serviços 
poderão ser certificados atestados para posterior pagamento. 

3.9- Apresentar as últimas tabelas de Tempo Padrão de Reparos para execução de serviços, 
emitidas pelos fabricantes dos veículos, no ato da assinatura do contrato. Poderão ser 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
 

3 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

utilizados sistemas eletrônicos nacionalmente reconhecidos para utilização de tabelas de 
Tempo Padrão como, por exemplo, Ex: Audatex. 
 
4 - DA ESTRUTURA MÍNIMA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1 - O licitante vencedor deverá dispor de área mínima de oficina e estacionamento 
conjugado próprio compatível, capaz de atender eficientemente à demanda, com área coberta 
com proteção contra chuva, vento e sol e área para estacionamento e guarda de veículos;  
 
4.2 - A oficina deverá contar com sistemas eficientes de segurança, que permitam 
salvaguardar o estado dos veículos que estejam em suas instalações para manutenção. 
 
4.3 - Dispor de técnicos especializados, na quantidade necessária à realização dos serviços e 
devidamente capacitados/qualificados.  
 
4.4 - A empresa vencedora deverá manter na oficina, no mínimo, todas as ferramentas, 
máquinas e equipamentos atuais e necessários para a correta execução dos serviços, tais 
como: Elevadores para veículos, ferramentas básicas para mecânica de automóveis (chaves, 
alicates, etc.), Macaco para remoção e instalação de câmbio, suporte ou guincho para retirar e 
instalar motores, ferramentas especiais para substituição de correia dentada, ferramentas 
especiais para suspensão, equipamento para limpeza e sangria automática do sistema de 
freios, equipamentos para teste e limpeza do sistema de arrefecimento, Os maquinários e  
ferramentas estabelecido acima, é somente exemplificativo e não limitativo e único, devendo 
a empresa equipar-se com outros equipamentos e ferramentas superiores e que atendam, 
conforme a demanda dos serviços constantes deste Termo de Referência. 
 
4.4-  Após a assinatura do contrato o município designará equipe para vistoria as instalações 
da empresa vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento da exigência referente à 
comprovação das condições estabelecida no item 4.4. 
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