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GABINETE DO PREFEITO 

JUSTIFICATIVA 
A: 

 

Comissão Permanente de Licitação  

 

Justifica-se a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços 

da Administração Pública Municipal para serviços mecânicos diversos, com reposição de peças para 

veículos de pequeno, médio e grande porte para manutenção das atividades da Prefeitura, Devido às falhas 

na execução e o não atendimento as diversas solicitações referentes à aquisição de diversas peças, 

componentes, acessórios, equipamentos veiculares, devido a necessidade das prestações de serviço, com isso 

espera-se agilizar os serviços dos quais a Administração Pública Municipal necessita, de maneira que se 

prolongue a vida útil dos veículos e oferecendo maior segurança na trafegabilidade à Frota desta 

Administração, durante o exercício do ano de 2018. Há extrema necessidade de manter a frota de veículos 

em perfeitas condições de uso, nas melhores condições de tráfego, rendimento e segurança. Zelo pelo 

patrimônio municipal é a garantia para a durabilidade e conservação dos veículos, máquinas e implementos. 

O desgaste causado pelo uso e o tempo é evidente e inevitável para qualquer patrimônio da natureza 

veicular. Os veículos Pertencentes ao município a distribuídos em diversas secretarias, na Secretaria 

Executiva de Saúde,  Secretaria Executiva de Educação, e na Prefeitura Municipal de Porto de Moz. 

Conforme termo de referencia deste processo, para serem atendidos sob o sistema de registro de preços com 

vigência e previsão de 1 (um) ano, que vem reforçar a necessidade da contratação para manter em condições 

de uso cada veículo. Onde alguns veículos já não se pode mais fazer uso por falta de manutenção, com a 

contratação dos serviços de manutenção com reposição de peças para veículos de pequeno, médio e grande 

porte, a administração evita a precariedade dos veículos causada pelo uso contínuo.  Separados por tipos de 

veículos, as quantidades estimadas foram agregadas a cada item conforme planilha em anexo ao processo. 

Considerando que não se pode prever a peça que será danificada e precisará ser substituída ou retificada, o 

valor a ser gasto por veículo teve como base os valores liquidados nas últimas contratações deste mesmo 

objeto, com uma margem de aumento para suprir a previsão de 12 meses. Esses valores são fixos e 

imutáveis e para que haja vantagem na contratação, Quanto a mão de obra, as horas/homem será contratado 

o menor valor ofertado no lote, onde serão distribuídos os valores nos lotes de serviços, sem alteração na 

quantidade total estimada.. Em virtude da urgência e a manutenção das atividades do município, justificado 

pelo motivo supra ditos, se faz necessário o processo licitatório de acordo Lei 8.666/93. 

Esta contratação não tem natureza continuada, sendo necessária a realização de procedimentos licitatórios 

sempre que necessário for a sua aquisição. Deve-se ressaltar que os produtos/serviços constantes na presente 

licitação são extremamente necessários para o bom funcionamento e desenvolvimento das ações desta 

municipalidade, para manutenção das atividades-fim da Prefeitura Municipal de Porto de Moz. 

 
 

Porto de Moz/PA, 10 de Maio de 2018. 
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