
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
Secretaria do Planejamento

Departamento de Compras e Licitações

PROCESSO Nº 157/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017

1. OBJETO:

1.1. Contratação  emergencial  de  empresa,  representante  autorizada  de

fábrica,  para  efetuar  revisão  e  manutenção  de  veículo  utilizado  no

transporte  escolar, através  de  prestação  de  serviços  e  fornecimento  de

peças.

2. CONTRATADA:

2.1.  CARBONI  DISTRIBUIDORA  DE  VEÍCULOS  LTDA,  CNPJ  n°

02.952.689/0013-13, com sede à ROD BR-285, n° 2215, KM 3008, bairro

José Alexandre Zachia, Passo Fundo (RS), CEP 99.042-800.

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O valor a ser pago corresponde a R$ 9.214,93 (nove mil, duzentos e

quatorze reais e noventa e três centavos).

3.2. O  pagamento  será  efetuado  em até  10  (dez)  dias  após  o  efetivo

recebimento  dos  veículos  devidamente  revisados  e  com confirmação  da

respectiva manutenção, mediante apresentação da fatura.

4. ORÇAMENTO:

4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte

dotação orçamentária:

CATEGORIA INSTITUCIONAL

Depto de Educação Básica

12.361.0007.2.033.000 - Transporte Escolar

CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

3.3.90.39.00 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica

Recurso Financeiro: 020 - MDE.
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5. JUSTIFICATIVA:

5.1. Os veículos enviados para manutenção são utilizados no transporte

escolar, realizando  uma média  de  700 km por  mês,  transportando  uma

média  de  271  crianças  e  adolescentes  das  mais  diversas  idades  e

localidades do município, sendo imperativa a oferta de serviço qualificado,

evitando quebras ou panes que obriguem os alunos a permanecerem dentro

do ônibus, à beira da estrada, muitas vezes sem acostamento, aguardando

outro veículo para conduzi-los no restante do trajeto, expondo os mesmos a

riscos, enquanto esperam por socorro. Esse fato pode incorrer em atraso

para a chegada tanto na escola quanto em suas casas, promovendo pânicos

e aflições.

Considera-se muito importante também, o fato de que o transtorno

de  uma  pane  em  trajetos  incorre  sempre  em  despesas  extras  para  o

município, tendo além de mandar outro veículo para transportar os alunos

até o seu destino, ainda enviar socorro mecânico para o veículo estragado.

O  município,  por  experiência  anterior,  concluiu  que,  encaminhando  os

veículos  para  empresas  não  autorizadas  como  representantes  dos

fabricantes, além de não obter um serviço de qualidade, ainda teve que

realizar reparos durante o ano letivo, causando transtornos e despesas não

orçadas,  fato  que poderia  ser  evitado  se  o  trabalho  fosse  realizado  por

empresa  autorizada  para realizá-lo.  O  trabalho  de  manutenção  interfere

diretamente no efetivo atendimento, qualidade e segurança das crianças,

que deverão ser transportadas a partir do dia 08 de fevereiro do corrente

ano.

De acordo com a legislação vigente LDB 9394/96, em seu Artigo 11,

é dever do município oferecer a Educação Infantil em creches e Pré-escolas

e,  com  prioridade  o  Ensino  Fundamental  ...  à  manutenção  e

desenvolvimento do ensino e ainda em seu Artigo 29 ... atender a Educação

Infantil,  primeira  etapa  da  Educação  Básica  em  seus  aspectos  físico,

psicológico,  intelectual  e  social  complementando a  ação  da família  e  da

comunidade.  Nesse  sentido  o  Município  é  plenamente  responsável  pela

segurança e educação integral dessas crianças.
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Conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu

Artigo 53 normatiza que, a criança e o adolescente têm direito à educação,

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício

da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:... V -

acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.  Ratificando a

grande  responsabilidade  de  oferecer  transporte  gratuito  de  qualidade  e

seguro.

Portanto, considerando o disposto acima e considerando também que

a atual equipe da Secretaria de Educação assumiu os trabalhos no dia 1° de

janeiro  de  2017,  identificando  a  necessidade  de  executar  a  revisão  e

manutenção dos veículos antes do início das aulas das primeiras escolas,

programado para dia 08 de fevereiro, sendo que não há tempo hábil para

abrir um processo licitatório para identificar as deficiências dos veículos e,

posteriormente,  abrir  outro  processo  licitatório  para executar  os  devidos

reparos,  justifica-se  a  presente  Dispensa  de  Licitação  em  caráter

emergencial.

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

6.1. Os preços condizem com os serviços prestados e peças fornecidas por

empresas representantes das fabricantes dos veículos.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93

e suas posteriores alterações.

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94,

RATIFICO, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Restinga Sêca, 23 de janeiro de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica
OAB/RS 90.031
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ANEXO I
Dispensa de Licitação 007/2017

1. REVISÃO/MANUTENÇÃO MECÂNICA

1.1. Ônibus Placas ITD 0487
Marca: Iveco
Ano: 2012
Modelo: IVECO CITYCLASS
Chassi: 93ZL68B01C843585

Reparos necessários:
- Mão de obra mecânica embuchamento superior
- Mão de obra mecânica embuchamento inferior
- Mão de obra mecânica revisão de freios dianteiros
- Mão de obra mecânica revisão de freios traseiros
- Mão de obra mecânica substituir terminal direção
- Geometria e balanceamento

Relação de peças necessárias:
Quant. Unidade Descrição Valor unitário

(R$)
Valor total

(R$)
1 Unidade Pastilha freio TZ 70C16 982,07 982,07
1 Unidade Pastilha freio DT 70C16 880,44 880,44
4 Unidade Terminal esférico daily 348,66 1.394,64
4 Unidade Bucha daily 33mm 227,47 909,88
4 Unidade Pivô suspensão dianteira 213,96 855,84
4 Unidade Bucha barra estabilizadora 53,03 212,12
2 Unidade Bucha suspensão daily 

33mm
135,80 271,60

2 Unidade Bucha suspensão daily 
38mm

107,27 214,54

1 Unidade Spray desengripante 14,80 14,80
Total em peças: 5.735,93
Mão de obra: 3.479,00
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