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GABINETE DO PREFEITO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 
A: 

 

Comissão Permanente de Licitação  

 

Justifica-se a contratação de empresas com objetivo de formar o sistema de registro de preço para o 

fornecimento de Material elétrico para iluminação pública, tendo em vista que o serviço de iluminação 

pública é essencial à qualidade de vida, nos centros urbanos, a qual atua como instrumento de cidadania, 

ou seja conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que 

vive. Permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço que é considerado público, de uso 

comum e posse de todos no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança, a iluminação 

pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e 

paisagens, facilita a ordenação de elementos de ordem viária, orienta percursos e possibilita que se 

aproveite melhor as área de lazer. A continuidade da manutenção e/ou conservação dos sistemas de 

iluminação pública traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio, e o lazer 

noturno, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da população. Desta forma, se 

faz necessário a contratação de empresa para o fornecimento de material elétrico, onde os serviços de 

iluminação são de extrema necessidade, Por todo o exposto, justifica-se a contratação de empresa 

mediante procedimento licitatório Pregão Presencial (SRP) com base na lei 8.666/93 e lei 10.520/2002, 

pelo período de 12 Meses. 

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 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, 12 de julho de 2018. 
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