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JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO   

Deverá ser adotada a modalidade de pregão para a aquisição de bens/ serviços 

comuns regida pela Lei 10.520/ 2002, Solicita a aquisição por meio do sistema de 

registro de preço, procedimento ao qual permite  que a Administração adquira os 

produtos em consonância com as demandas das secretarias participantes, 

salvaguardando-se de  qualquer excessos, quando desnecessário, além de se 

conseguir melhores preços e melhores condições para a aquisição dos produtos por 

meio do procedimento licitatório registro de preços e sem a necessidade de prévia 

manifestação orçamentária e tendo em vista que há necessidade de execução 

parcelada, a impossibilidade de definição real de quantitativos a serem demandados. 

A contratação da estrutura, bandas, palco etc objeto do processo licitatório é 

necessária para dar suporte aos eventos organizados no decorrer do ano pela 

Prefeitura e que não possui em sua estrutura própria adequada para a realização dos 

grandes  eventos festivo tradicionais do município como o Festival Folclórico que 

ocorre entre os dias 08 á 10 de junho de 2018, Festival de Verão que ocorre entre os 

dias 01 á 31 de Julho de 2018, Desfile de 7 de Setembro de 2018, Aniversário da 

Cidade que ocorre entre os dias 24 á 26 de Outubro de 2018 e Carnaval 2019, 

propiciando diversão, lazer e entretenimento a população durante todos os dias de 

realização dos eventos. 

Justificativa de Aquisição por Lote: 

A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência 

e seus Anexos, em único lote justifica-se pela necessidade de preservar a integridade 

qualitativa do objeto, vez que vários prestadores de serviços poderão implicar 

descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até 

mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo 

unitário. Somado a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade 

e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira 

dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços.      A contratação dos 

serviços objeto desta licitação em lote ens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 

8.666/1993, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a 

finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a 
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gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 

competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua 

finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da 

Administração Pública.  

O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a 

eficiência na fiscalização de um único contrato e os transtornos que poderiam surgir 

com a existência de duas ou mais empresas para a execução e supervisão do serviço 

a ser prestado. Assim, com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, 

é imprescindível a licitação por grupo.  

Igarapé - Açu, 02 de Janeiro de 2018. 

  

__________________________ 

Wenyson Santos Almeida 

Secretário Municipal de Finanças 

Decreto Nº 177/2017 – GP/PMI 
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