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JUSTIFICATIVA 
 

ASSUNTO: Registro de menores preços para a contratação de empresa especializada na Manutenção 

Preventiva e Corretiva, compreendendo os serviços mecânicos, elétricos, auto socorro, troca de óleo, 

lanternagem e alinhamento para máquinas e veículos pesados e leves para atender as demandas dos 

Fundos e Secretarias Municipais da Prefeitura de Aveiro-Pará. 

 

Diante da necessidade da manutenção das atividades das Secretarias e Órgãos que fazem parte dessa 

gestão na Administração Pública, incluindo-se a contratação de serviços mecânicos, elétrico, soldagem, troca 

de óleo, etc., para a manutenção de máquinas e veículos pesados e leves, faz-se imprescindível a contratação 

de empresa ou pessoa para fornecimento dos itens que atendam tal demanda. 

Buscando minimizar gastos, tendo em vista a responsabilidade orçamentária e financeira com a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

e observando que manter a frota de veículos e máquinas desta Prefeitura, Secretarias e diversos setores que, 

juntos, compõem a administração pública deste município, em perfeitas condições de uso, tráfego, 

rendimento e segurança, evitando, desta forma, prejuízos para o funcionamento das atividades rotineiras dos 

órgãos supracitados, cabendo, assim, a necessidade de contratação de empresa especializada em executar 

serviços de manutenção preventiva e corretiva. 

Vale ressaltar que, de acordo com a resolução n.º 396 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 

de 13 de dezembro de 2011, os veículos são divididos em dois tipos: 

Veículos leves – Correspondendo a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, 

automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total – PBT – inferior ou igual a 3.500 kg. 

Veículos pesados – Correspondendo a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de 

rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque e suas combinações. 

Definindo os procedimentos para manutenção dos veículos, temos duas categorias básicas: a 

manutenção preventiva e a manutenção corretiva. 

1. A manutenção preventiva compreende os seguintes serviços:  

1.1. Assistência Mecânica;  

1.2. Revisão Periódica;  

1.3. Revisão dos Sistemas Elétricos;  

1.4. Limpeza de Ignição e Injeção eletrônica;  

1.5. Lubrificação Geral;  

1.6. Troca de óleo do motor, caixa de marcha e diferencial;  

1.7. Troca de Filtros de óleos e de ar em geral;  

1.8. Regulagem de válvulas;  

1.9. Reabertura em geral de motores, dentre outras partes;  

1.10. Regulagem de Faróis;  

1.11. Outros Serviços Correlatos.  

2 - A manutenção corretiva compreende os serviços a seguir:  

2.1. Assistência Mecânica;  

2.2. Revisão Corretiva;  

2.3. Reparos em sistema eletrônico de ignição e injeção;  

2.4. Assistência e reparos nos sistemas elétricos;  

2.5. Reparos em bombas de combustíveis e bicos injetores;  

2.6. Retificação de Motores em geral, com substituição de Peças;  
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2.7. Revisão corretiva de caixa de marcha e diferencial, com troca ou não de Peças;  

2.8. Reparos e desempenos de cardans e transmissões;  

2.9. Desempeno e Recuperação de chassis, com pintura;  

2.10. Regulagem de Válvulas;  

2.11. Retificação de Virabrequins;  

2.12. Reparos de Freios com substituição de lonas, pastilhas de freios, molas, pinos, patins e demais 

itens relacionados ao sistema de freios dos veículos;  

2.13. Regulagem de Motores;  

2.14. Recuperação de Chaparias, com pintura, polimento, colocação de adesivos, faixas, logotipos de 

identificação, de acordo com os emblemas de cada órgão e correlatos;  

2.15. Recuperação de Baús e Carrocerias;  

2.16. Balanceamento, Alinhamento e Cambagem (Geometria dos Veículos);  

2.17. Reparos em Direções hidráulicas;  

2.18. Assistência e reparos em condicionadores de ar;  

2.19. Mesa alinhadora de chassi;  

2.20. Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria dos Veículos;  

2.21. Substituição e Instalação de Peças e Acessórios;  

2.22. Mecânica Geral: Troca de óleo e Lubrificantes;  

2.23. Borracharia;  

2.24. Demais Serviços corretivos e correlatos. 

 

Dessa forma, fica devidamente justificado, que o procedimento se faz necessário em função da 

demanda existente, apresentadas nessa justificativa, atestando, assim, a veracidade da proposição 

apresentada. 

 

 

 

Aveiro-Pará, 01 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Vilson Goncalves  

Prefeito Municipal 
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