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Município de Saldanha Marinho 

 

 

Avenida Silva Tavares nº1127. Centro. CEP 98.250-000. Fone: 55 3373 1072 - 1172. 
 

PUBLICAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

 

O Município de Saldanha Marinho, RS, em obediência ao §3º, do artigo 75, da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, torna público o interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, em 

relação ao seguinte objeto: 

 

1. OBJETO 

-Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de manutenção mecânica/elétrica preventiva, corretiva e laudos técnicos 

de máquinas pesadas e equipamentos rodoviários da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e 

Habitação e Secretaria Municipal da Agropecuária, Indústria e Comércio, mediante pagamento 

de hora/serviço. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de serviços de manutenção mecânica/elétrica preventiva, corretiva e 

laudos técnicos se justifica face ao interesse público do regular desempenho das atividades 

inerentes à Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Habitação e da Secretaria Municipal da 

Agropecuária, Indústria  e Comércio, uma vez que as máquinas e equipamentos devem 

apresentar plenas e satisfatórias condições de funcionamento e conservação devido a extrema 

importância nas prestações de diversos serviços essenciais e/ou de urgência e emergência à 

população de Saldanha Marinho. Além disso, é obrigação da Administração Pública 

salvaguardar e manter em dia o patrimônio público e a segurança dos munícipes, usuários e 

funcionários públicos. 

 

3. CARACTERÍSITCAS E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1. Elaboração de laudo técnico estimando o tempo de mão de obra necessário; 

3.2. Relação de peças e/ou materiais necessários; 

3.3. Serviço de guincho (podendo ser terceirizado); 

3.4. Serviço de socorro mecânico; 

3.5. Período que o maquinário ou equipamento estiver sob guarda do prestador de 

serviços não poderá ser cobrado como hora trabalhada; 
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3.6. Local apropriado para guarda e conservação dos maquinários ou equipamentos 

(área fechada, abrigados do sol e chuva, total segurança); 

3.7. Possuir ferramental e instrumental técnico compatível e adequado para reparos, 

substituições e testes necessários; 

3.8. Possuir profissionais treinados e qualificados; 

3.9. Admitir terceirizações de alguns serviços especializados, tais como: retífica, 

tornearia, alinhamento, balanceamento, soldas, bomba injetora, bicos injetores, etc; 

3.10. Garantia dos serviços em tempo (meses) ou quilometragem, conforme  situação 

mais apropriada ao interesse da Administração Pública, inclusive os terceirizados admitidos; 

3.11. Responsabilidade da contratada pelos maquinários ou equipamentos entregues 

para manutenção contra qualquer tipo de acidente, inclusive naturais, roubo, furto ou quaisquer 

danos ou prejuízos causados à Administração Pública ou a terceiros, inclusive quando estiverem 

conduzindo os mesmos; 

3.12. Compreende os serviços de: 

3.12.1. Manutenção Operacional; 

3.12.2. Manutenção Periódica: 

3.12.3. Manutenção Corretiva; 

3.12.4. Laudos Técnicos. 

 

4. RELAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

4.1. Carregadeira Michigan 55C, ano 1989; 

4.2. Motoniveladora CASE 845B, ano 2014; 

4.3. Pá Carregadeira Liugong, ano 2019; 

4.4. Pá Carregadeira XCMG, ano 2011; 

4.5. Patrola Huber Warco 140, ano 1988; 

4.6. Retroescavadeira RANDON, ano 2018; 

4.7. Retroescavadeira RANDON RK 406, ano 2013; 

4.8. Rolo Compactador DYNAPAC CA15, ano 1989; 

4.9. Rolo Compactador SOLO SE 818A, ano 2014; 
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5. PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

Máximo 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, se comprovada 

a vantajosidade dos preços registrados. 

 

6. DESPESA 

06 Sec. Mun. da Agropecuária, Indústria, Comércio 

06.01 Gab. Do Secretário, Dep. da Agropecuária, Indu 

06.01.20.608.0068.2117.0001 Manutenção da Patrulha Agrícola 

3390.39.00.00.00.00 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

04 Sec. Mun. de Obras e Trânsito e Habitação 

04.02 Departamento de Obras 

04.02.26.782.0094.2096.0001 Manutenção das Frotas de Máquinas e Veículos 

3390.39.00.00.00.00 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

7. PAGAMENTO 

O pagamento será realizado até o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação 

dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal eletrônica e autorização da secretaria 

solicitante. 

 

Observação: a apresentação das propostas e orçamentos deverá ser feita até o dia 03 de maio de 

2022,  às 17h00min, através do endereço eletrônico licitacao@saldanhamarinho.rs.gov.br ou 

diretamente junto ao Centro Administrativo, sito a Av. Silva Tavares, 1127, centro, Saldanha 

Marinho-RS. 

 

Demais informações através do telefone 55-3373-1172/1072 – Setor de Licitações, 

ou pelo endereço eletrônico: licitacao@saldanhamarinho.rs.gov.br, ou diretamente junto ao 

Centro Administrativo, sito a Av. Silva Tavares, 1127, centro, Saldanha Marinho-RS. 

 

Saldanha Marinho/RS, 20 de abril de 2022. 

 

Adão JulcemarAltmeyer 

Prefeito Municipal 
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